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RESUMO  

Objetivo: Apresentar por meio de uma revisão integrativa as principais condições de saúde 

oral encontradas em pacientes com  transtornos alimentares, como a bulimia nervosa e a 

anorexia nervosa, e a influência da reabilitação oral. Metodologia: Trata-se de uma Revisão 

Integrativa de Literatura, que utilizou como bases de dados: Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online (MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde (LILACS) e Bibliografia Brasileira de Odontologia (BBO-Odontologia). Sendo 

selecionados 9 artigos compatíveis com o tema. Resultados: A condição da saúde bucal do 

paciente pode exercer grande interferência em sua qualidade de vida, e vários estudos 

constataram a relação entre os transtornos alimentares e as seguintes alterações: queilite, 

mucosites, erosões dentais, bruxismo e alta prevalência de cárie. E a reabilitação da saúde oral 

tem papel fundamental no aumento da autoestima desses pacientes. Considerações Finais: O 

Cirurgião-Dentista deve ser capaz de detectar, diagnosticar e, através da reabilitação oral, 

tratar as consequências desses transtornos. Restabelecendo os aspectos funcionais e estéticos 

na cavidade oral. 

 

DESCRITORES: Erosão Dentária / Bulimia Nervosa / Anorexia Nervosa / Saliva. 
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2Discente do Curso de Odontologia, Centro Universitário Tiradentes, Maceió, Alagoas, Brasil.  
3Cirurgiã-Dentista docente do curso de Odontologia, Centro Universitário Tiradentes, Maceió, Alagoas, Brasil. 



  

 

ABSTRACT 

Objective: Identify the best available evidence and synthesize it, on the oral condition of 

patients with Eating Disorders (Bulimia Nervosa and Anorexia Nervosa) and the importance 

of oral rehabilitation. Methodology: This is a Integrative Literature Review. The following 

databases were used: Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), 

Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS) and Brazilian 

Bibliography of Dentistry (BBO-Odontologia). Being selected 9 articles compatible with the 

theme. Results: The patient's oral health condition can have a great influence on their quality 

of life, and several studies have found the relationship between eating disorders and the 

following changes: cheilitis, mucositis, dental erosions, bruxism and high prevalence of 

caries. And oral health rehabilitation plays a key role in increasing the self-esteem of these 

patients. Final Considerations: The Dental Surgeon must be able to detect, diagnose and, 

through oral rehabilitation, treat the consequences of these disorders. Restoring functional and 

aesthetic aspects in the oral cavity. 

 

DESCRIPTORS: Tooth Erosion / Bulimia Nervosa / Anorexia Nervosa / Saliva. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

De acordo com o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V), os 

transtornos alimentares podem ser classificados em: alotriofagia; transtorno de ruminação; 

transtorno alimentar restritivo/evitativo; anorexia nervosa; bulimia nervosa e transtorno de 

compulsão alimentar (BOLETIM SBNP, 2019). Com base epidemiológica, a incidência da 

anorexia nervosa está para 8 em 1000 indivíduos por ano, enquanto a bulimia nervosa 

corresponde a aproximadamente 13 em 1000 indivíduos (NIELSEN, 2001; PINZON, 

NOGUEIRA, 2004). Estudos afirmam que os adolescentes, bem como os adultos podem ser 

afetados por doenças psicossociais, com ênfase nos transtornos alimentares (BOLETIM 

SBNP, 2019; SILVERSTEIN et al., 2019). 

Os transtornos alimentares são alterações e perturbações psicológicas que estão 

relacionadas à alimentação, que afetam de forma negativa a saúde mental e física. A etiologia 

não é clara, mas sugere-se que seja de caráter multifatorial, como a genética ou fatores 

ambientais que constituem um transtorno psicossocial (CHIBA, 2019). Além disso, acarretam 

problemas de saúde adicionais, como diabetes, insuficiência cardíaca, desequilíbrios 

metabólicos, distúrbios cardiovasculares e endócrinos, baixa autoestima e, em mulheres, a 

perda da menstruação (SILVERSTEIN et al., 2019). Sabe-se que há inúmeros transtornos 

alimentares, contudo a bulimia nervosa e anorexia nervosa constituem os principais 

(CORDÁS, 2004).  

Por definição, a bulimia nervosa consiste na presença de episódios repetitivos de 

ingestão massiva e compulsiva de grandes quantidades de alimentos, que estão associados a 

sentimentos de culpa e perda de controle. Normalmente, tal transtorno é seguido por 

comportamentos compensatórios inadequados para evitar o ganho de peso, como o ato de 

provocar o próprio vômito (CORDÁS, 2004); já a anorexia nervosa caracteriza-se pela perda 

de peso intensa e intencional, na qual adota-se comportamentos exagerados de restrição 

alimentar (SCHMIDT, 2008), como as dietas rígidas, a fim de obter a magreza. Além disso, 

pessoas anoréxicas veem suas imagens corporais totalmente distorcidas (CORDÁS, 2004).  

Na Odontologia, os transtornos alimentares estão relacionados diretamente à condição 

de saúde oral (LIFANTE, 2008; SILVERSTEIN et al., 2019). Erosão dental, 

hipersensibilidade dentinária, cárie dentária, doenças periodontais, alterações da mucosa e a 

diminuição do fluxo salivar constituem as principais alterações bucais observadas em 

pacientes bulímicos e anoréxicos (LIFANTE et al., 2008). Contudo, é importante que o 
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cirurgião-dentista realize uma anamnese minuciosa e esteja apto para reconhecer as alterações 

presentes nos elementos dentais e na mucosa oral (SANTOS et al., 2015).  

Desta forma, evidencia-se a importância  do profissional cirurgião dentista no 

processo de cuidado do paciente que possui transtornos alimentares, sendo uma 

chave  fundamental para solicitar encaminhamento para tratamento multidisciplinar desse 

perfil de paciente visando recuperar a  saúde sistêmica, e através da reabilitação oral, 

restabelecer a saúde oral do indivíduo, aliando funcionalidade e estética  (CAMPOS; LIMA, 

2005).  

Este estudo tem como objetivo: apresentar por meio de uma revisão integrativa as 

principais condições de saúde oral encontradas em pacientes com  transtornos alimentares, 

como a bulimia nervosa e a anorexia nervosa, e a influência da reabilitação oral.  

2. METODOLOGIA E ANÁLISE DE DADOS  

 

O presente estudo trata-se de uma Revisão Integrativa de Literatura. A pesquisa foi 

conduzida com a principal questão: "Qual a condição de saúde oral de pacientes que 

apresentam Transtornos alimentares (Bulimia Nervosa e Anorexia Nervosa) e a importância 

da reabilitação oral nestes pacientes?". Foram utilizadas as bases de dados: Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde (LILACS) e Bibliografia Brasileira de Odontologia (BBO-

Odontologia). 

Realizou-se a busca das palavras-chave nos Descritores em Ciência da Saúde (DECs). 

Para o levantamento das publicações, os descritores foram pesquisados em inglês: “Tooth 

Erosion”, “Nervous Bulimia”, “Nervous Anorexia” e "Spittle". Em português: “Erosão 

Dentária”, “Bulimia Nervosa”, Anorexia Nervosa” e “Saliva. Em espanhol: “Erosión Dental”, 

“Bulimia Nerviosa”, “Anorexia Nerviosa” e “Saliva”. Primeiramente, realizou-se a busca 

individualmente de cada descritor. Após os mesmos foram cruzados em pares, em trios e 

posteriormente cruzados em conjunto. Durante o cruzamento foi utilizado o operador 

booleano “AND”.   

Incluíram-se os estudos que contemplaram aos seguintes critérios: artigos publicados 

nos últimos 10 anos (entre 2012 e 2022) que estivessem relacionados às condições orais de 

pacientes com Transtornos Alimentares, textos disponíveis na íntegra em Inglês, Português e 

Espanhol, estudos de coortes, ensaios clínico controlado, estudos de incidência, estudos de 
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prevalência, estudos de rastreamento, estudos observacionais e relatos de caso. Descartou-se 

os trabalhos de conclusão de curso, dissertações, teses, revisões da literatura, livros, capítulos 

de livros, anais em congressos ou conferências, documentos minestrais, relatórios técnicos e 

científicos. A pesquisa dos dados foi realizada no período dos meses de fevereiro e maio do 

ano de 2022. 

Iniciou-se a seleção dos artigos com a leitura dos títulos e resumos pelos autores. Após 

a seleção, foram analisados os seguintes dados referentes às características dos estudos: título 

do artigo, autores, localização de realização do estudo (inclui-se o país), ano, tipo de estudo e 

desfecho.  

Tabela 1. Publicações encontradas entre os anos de 2012 e 2022 segundo a base de dados 

MEDLINE.  

 

DESCRITORES T R I A 

Tooth Erosion 387 23 10 5 

Nervous Bulimia 10 2 1 0 

Nervous Anorexia 103 0 0 0 

Saliva 7570 579 2 2 

Tooth Erosion AND Nervous Bulimia 1 1 0 0 

Tooth Erosion AND Nervous Anorexia  0 0 0 0 

Tooth Erosion AND Saliva 59 4 1 0 

Nervous Bulimia AND Nervous Anorexia 1 1 0 0 

Nervous Bulimia AND Saliva  1 1 0 0 

Nervous Anorexia AND Saliva 1 0 0 0 

Tooth Erosion AND Nervous Bulimia AND Nervous 

Anorexia 

0 0 0 0 

Tooth ErosionAND Nervous Bulimia AND Saliva 1 1 0 0 

Tooth Erosion AND Nervous Anorexia AND Saliva 0 0 0 0 

Nervous Bulimia AND Nervous Anorexia AND Saliva 1 0 0 0 

Tooth Erosion AND Nervous Bulimia AND Nervous 

Anorexia AND Saliva 

0 0 0 0 

 

Legenda: Total de estudos localizados (T); Estudos potencialmente relevantes ®; 

Selecionados para leitura na íntegra (I); Amostra final (A). 
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Tabela 2. Publicações encontradas entre os anos de 2012 e 2022 segundo a base de dados 

LILACS.  

 

DESCRITORES T R I A 

Tooth Erosion 291 34 17 2 

Nervous Bulimia 2 2 0 0 

Nervous Anorexia 1 1 1 0 

Saliva 1152 42 10 0 

Tooth Erosion AND Nervous Bulimia 0 0 0 0 

Tooth Erosion AND Nervous Anorexia  0 0 0 0 

Tooth Erosion AND Saliva 88 40 7 0 

Nervous Bulimia AND Nervous Anorexia 1 1 1 0 

Nervous Bulimia AND Saliva 0 0 0 0 

Nervous Anorexia AND Saliva 0 0 0 0 

Tooth Erosion AND Nervous Bulimia AND Nervous 

Anorexia 

0 0 0 0 

Tooth Erosion AND Nervous Bulimia AND Saliva 0 0 0 0 

Tooth Erosion AND Nervous Anorexia AND Saliva 0 0 0 0 

Nervous Bulimia AND Nervous Anorexia AND Saliva 0 0 0 0 

Tooth Erosion AND Nervous Bulimia AND Nervous 

Anorexia AND Saliva 

0 0 0 0 

 

Legenda: Total de estudos localizados (T); Estudos potencialmente relevantes (R); 

Selecionados para leitura na íntegra (I); Amostra final (A). 

 

Tabela 3. Publicações encontradas entre os anos de 2012 e 2022 segundo a base de dados 

BBO-ODONTOLOGIA.  

 

DESCRITORES T R I A 

Tooth Erosion 166 19 4 0 

Nervous Bulimia 1 1 1 0 
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Nervous Anorexia 1 1 0 0 

Saliva 430 7 4 1 

Tooth Erosion AND Nervous Bulimia 0 0 0 0 

Tooth Erosion AND Nervous Anorexia  0 0 0 0 

Tooth Erosion AND Saliva 83 64 5 0 

Nervous Bulimia AND Nervous Anorexia 1 1 0 0 

Nervous Bulimia AND Saliva  0 0 0 0 

Nervous Anorexia AND Saliva 0 0 0 0 

Tooth Erosion AND Nervous Bulimia AND Nervous 

Anorexia 

0 0 0 0 

Tooth Erosion AND Nervous Bulimia AND Saliva 0 0 0 0 

Tooth Erosion AND Nervous Anorexia AND Saliva 0 0 0 0 

Nervous Bulimia AND Nervous Anorexia AND Saliva 0 0 0 0 

Tooth Erosion AND Nervous Bulimia AND Nervous 

Anorexia AND Saliva 

0 0 0 0 

 

Legenda: Total de estudos localizados (T); Estudos potencialmente relevantes (R); 

Selecionados para leitura na íntegra (I); Amostra final (A). 

 

Tabela 4. Tabela do título dos artigos da amostra final com a respectiva base de dados.  

 

AMOSTRA FINAL BASE DE DADOS 

Salivary Hemoglobin Protects against Erosive Tooth Wear in 

Gastric Reflux Patients 

MEDLINE 

Transtornos alimentares e manifestações orais em 

adolescentes 

LILACS 

Study of salivary and serum vaspin and total antioxidants in 

anorexia nervosa 

BBO 

Neutralizing salivary pH by mouthwashes after an acidic 

challenge 

MEDLINE 

Minimally invasive prosthetic procedures in the rehabilitation 

of a bulimic patient affected by dental erosion 

MEDLINE 

Changes in oral cavity during period of intensive vomiting in 

patient with somatoform autonomic dysfunction - description 

of the case 

MEDLINE 
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Bulimia Nervosa MEDLINE 

Parotid gland flow activity and inorganic composition in 

purging bulimic patients treated with fluoxetine 

MEDLINE 

A saúde oral e os Transtornos Alimentares entre adolescentes LILACS 

 

3. RESULTADOS  

 

Os registros identificados através de pesquisa nas bases de dados resultaram em um 

total de estudos localizados (T) em 10.352 artigos. Após a filtragem e a leitura dos títulos, 

consideraram-se 825 artigos potencialmente relevantes (R). Em seguida, realizou-se a leitura 

dos resumos destes 825 e foram excluídos 26 artigos que estavam duplicados (D), assim, 

selecionou-se (S) 64 artigos para leitura.  Na amostra final (A) obteve-se 9 artigos que 

apresentaram relação direta ao objetivo a ser estudado, além da disponibilidade dos textos na 

íntegra.  

 

TÍTULO  AUTORES ANO/PAÍS DELINEAMENTO DESFECHO 

Salivary Hemoglobin 

Protects against Erosive 

Tooth Wear in Gastric 

Reflux Patients 

 

MARTINI, T.; 

RIOS, D.; 

DIONIZIO, A.; 

SILVA, L. P. C.; 

PEL, V. T.;  

SOUZA E SILVA, 

C. M.; TAIRA, E. 

A.; VENTURA, T. 

M.; 

MAGALHOES, A. 

C.; CARVALHO, 

T. S.; BAUMANN, 

T.; LUSSI, A.; 

OLIVEIRA, R. B.; 

PALMA-DIBB, R. 

G.; RABELO, M. 

A. B. 

2020/Brasil Estudo experimental A saliva é o fator biológico 

mais importante para 

proteger contra o desgaste 

erosivo dos dentes. 

Pacientes com doença do 

refluxo gastroesofágico 

têm um risco aumentado 

devido à presença 

frequente de ácidos 

intrínsecos na cavidade 

oral. 

Transtornos alimentares 

e manifestações orais em 

adolescentes 

 

CHIMBINHA, 

Ítalo; JÁCOME, 

Anielle; SILVA, 

Gabriel; 

BARRETO, 

Mayara; COSTA, 

Iris.  

2019/Brasil Estudo descritivo Avaliaram-se estudantes 

de três escolas públicas de 

ensino médio em Natal-

RN.  Nesta análise, os 

critérios avaliados foram 

relacionados às 

manifestações bucais, 

hábitos de ingestão de 

bebidas ácidas, episódios 

de regurgitação e 

escovação de dentes após 
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o vômito. Ressalta-se o 

trabalho do cirurgião-

dentista na conduta 

multidisciplinar.  

Study of salivary and 

serum vaspin and total 

antioxidants in anorexia 

nervosa 

PASZYNSKA, 

Elzbieta; 

TYSZKIEWICZ-

NWAFOR, Marta; 

SLOPIEN, 

Agnieszka; 

DMITRZAK-

WEGLARZ, 

Monika; 

DUTKIEWICZ, 

Agata; GRZELAK, 

Teresa.  

2018/Polônia Estudo controlado Realizou-se um estudo em 

3 grupos: um grupo com 

30 meninas diagnosticadas 

com Anorexia Nervosa e 

dois grupos de controle. 

Foi feita a coleta da saliva 

e a coleta de sangue. Além 

disso, analisou-se o peso 

corpóreo, determinou o 

status antioxidante total no 

soro/saliva e a medição de 

concentração de vaspirina 

no soro do sangue.  

Neutralizing salivary pH 

by mouthwashes after an 

acidic challenge  

DEHGHAN, 

Mojdeh;  

TANTBIROJN, 

Daranee;  KYMER-

DAVIS, Emily; 

STEWART, 

Colette; ZHANG, 

Yanhui; 

VERSLUIS, 

Antheunis; 

GARCIA-GODOY, 

Franklin.  

2015/Estados 

Unidos da 

América 

Estudo controlado Enxaguar a boca após um 

desafio ácido aumenta o 

pH salivar. Os 

enxaguatórios bucais 

testados no estudo 

elevaram o pH acima da 

água. Colutórios bucais 

com efeito neutralizante 

podem reduzir 

potencialmente a erosão 

dentária por exposição 

ácida. 

Minimally invasive 

prosthetic procedures in 

the rehabilitation of a 

bulimic patient affected 

by dental erosion  

DERCHI, 

Giacomo; VANO, 

Michele; 

PEÑARROCHA, 

David; BARONE, 

Antonio; COVANI  

Ugo. 

2015/Itália Relato de caso A bulimia nervosa tem 

graves efeitos sobre a 

funcionalidade da 

cavidade oral. O 

tratamento convencional 

desses pacientes exigiria 

que os dentes fossem 

reconstruídos usando 

coroas e tratamento de 

canal. Isso envolveria uma 

grande perda de tecido 

dentário saudável, bem 

como despesa, que os 

pacientes jovens nem 

sempre podem pagar. 

Changes in oral cavity 

during period of 

intensive vomiting in 

patient with somatoform 

autonomic dysfunction - 

description of the case 

 

PASZYNSKA, E.; 

SŁOPIEŃ, A.; 

OSINSKA, A.; 

DMITRZAK-

WEGLARZ, M.;  

RAJEWSKI, A.; 

SURDACKA, A. 

2015/Polônia Relato de caso Os Transtornos 

Somatoformes, durante os 

quais houve vômitos 

intensos, podem ser vistos 

como um exemplo 

incomum de Transtornos 

Alimentares do tipo 

purgativo. A erosão 

observada nos dentes e 

alterações na construção 

macroscópica da mucosa 

oral parecem ser sintomas 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Tantbirojn%2C+Daranee
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Tantbirojn%2C+Daranee
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Zhang%2C+Yanhui+H
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causados principalmente 

por vômitos intensos e 

prolongados induzidos. 

Essas alterações podem ser 

um sério problema não só 

para a saúde do paciente, 

mas também para a 

estética. 

Bulimia Nervosa  

 

SEDGZADEH, 

Parish P. 

2013/Estados 

Unidos da 

América 

Relato de caso É provável que pessoas 

com transtornos 

alimentares se apresentem 

em um ambiente de 

atenção primária, e os 

profissionais de saúde 

estão em uma posição 

única para identificar as 

condições coexistentes e 

fornecer detecção precoce, 

tratamento e 

encaminhamentos 

apropriados. 

Parotid gland flow 

activity and inorganic 

composition in purging 

bulimic patients treated 

with fluoxetine 

PASZYNSKA, 

Elzbieta; LINDEN, 

Roger; SLOPIEN, 

Agnieszka; 

RAJEWSKI, 

Andrzej.  

2013/Polônia Estudo controlado Tal estudo foi feito com 3 

grupos distintos de 

mulheres: o 1º grupo com 

mulheres bulímicas; o 2º 

grupo com mulheres não 

bulímicas, mas 

diagnosticadas com 

transtorno bipolar e o 3º 

com mulheres saudáveis. 

Realizou-se a coleta da 

saliva, a análise do fluxo 

salivar da glândula 

parótida, as concentrações 

de sódio, potássio e cálcio, 

e avaliou-se a frequência 

de vômito das mulheres 

bulímicas.  

A saúde oral e os 

Transtornos Alimentares 

entre adolescentes 

LIMA, Daniela; 

GRINFELD, Sara; 

HOLANDA, 

Larissa; 

COLARES, 

Viviane.  

2012/Brasil Estudo exploratório 

descritivo e 

bibliográfico 

Os transtornos alimentares 

durante a adolescência são 

comuns, visto que 

corresponde ao grupo mais 

vulnerável. Algumas 

manifestações bucais, 

como a erosão dentária, 

estão intimamente 

relacionadas aos episódios 

de regurgitação. Como 

sabe-se, é importante que o 

clínico tenha 

conhecimento amplo sobre 

tais transtornos e suas 

consequências na saúde 

bucal.  
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4. DISCUSSÃO  

 

A bulimia nervosa é um distúrbio caracterizado por um padrão de comportamento 

alimentar perturbado e uma percepção distorcida da forma corporal, afetando indivíduos, 

independentemente da classe socioeconômica com predileção pelo sexo feminino (10 

mulheres para cada 1 homem). É o distúrbio alimentar mais comum atualmente tratado por 

psicólogos e psiquiatras (DERCHI et al., 2014). De acordo com a National Eating Disorders 

Association, 20 milhões de mulheres e 10 milhões de homens nos EUA sofrem de 

Transtornos Alimentares em algum momento de sua vida (DEHGHAN et al., 2015). 

A anorexia nervosa define-se como uma aversão à comida, devido a causas 

psicológicas com diminuição do apetite, que levam a uma perda de peso severa. As principais 

características da anorexia são: alimentação controlada de acordo com as calorias, baixo peso 

(15-30% abaixo do peso normal), imagem corporal distorcida, medo excessivo de ganhar 

peso, vômitos e prática intensa de exercícios (CHIMBINHA et al., 2019). 

Segundo o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V), a 

anorexia nervosa pode apresentar dois tipos clínicos: anorexia nervosa restritiva e anorexia 

nervosa purgativa (BOLETIM SBNP, 2019; CHIMBINHA et al., 2019). Para ser 

diagnosticado como anorexia do tipo restritiva, o indivíduo não se envolve em episódios de 

compulsão alimentar ou comportamento purgativo (vômitos auto induzidos ou uso indevido 

de laxantes, diuréticos ou enemas) durante os seus últimos três meses, sendo a perda de peso 

conseguida essencialmente por meio de dieta, jejum e/ou exercício excessivo. Por outro lado, 

no tipo purgativo, o indivíduo está envolvido em episódios recorrentes de compulsão 

alimentar purgativa durante os últimos três meses. 

A bulimia nervosa é caracterizada pelo vômito auto induzido, cuja apresenta como 

manifestações bucais: lesões de cárie, fissuras angulares, queilose, disgeusia, hipertrofia das 

glândulas salivares, hipersensibilidade e hipossalivação, eritema do palato, faringe e gengiva. 

FLO (AMORAS et al., 2010; BARBOZA et al., 2011; CHRISTENSEN et al., 2002; 

POPOFF et al., 2010).  

Considerando a classificação dos transtornos alimentares, pode-se afirmar que a 

anorexia nervosa purgativa comparada à bulimia nervosa, apresenta complicações bucais 

menos intensas e menos comuns. Na bulimia nervosa, o vômito auto induzido gera um 

ambiente ácido na cavidade oral, sendo uma alteração secundária. É de extrema importância 

que o cirurgião-dentista esteja apto a diferenciar os distúrbios alimentares e conhecer quais 
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doenças geram mais alterações na cavidade bucal (CHIMBINHA et al., 2019; ANTUNES et 

al., 2007 BAY et al., 2005). 

Ximenes, Colares e Couto (2004), realizaram um estudo, e constataram uma 

prevalência de 17,4% entre adolescentes com 14 anos com sintomas de Transtornos 

Alimentares; foram encontradas, ainda, alterações bucais como queilite (44,0%), mucosites 

(100%), erosões dentais (100%), bruxismo (100%) e alta prevalência de cárie (89%) neste 

grupo de adolescentes. Desde 1999, OHM et al. já destacavam que o padrão erosivo está 

relacionado à frequência e durabilidade do transtorno e que os indivíduos acometidos estão 

mais susceptíveis ao desenvolvimento da doença cárie do que os que não apresentam 

Transtornos Alimentares.  

Estudos ressaltam a importância da análise da composição da saliva, uma vez que 

auxilia no diagnóstico e fornece informações de biomarcadores moleculares para a prevenção, 

monitoramento e diagnóstico de doenças (CHIBA, 2019). Paszynska e colaboradores (2018) 

realizaram um estudo molecular sobre a associação dos antioxidantes totais (TAS) e adipocina 

vaspina (VASP) à anorexia nervosa. Os autores realizaram a coleta da saliva, a coleta de 

sangue, as medições de TAS, as medições das concentrações de VASP e o estado nutricional. 

Foi perceptível que neste estudo houve uma redução de TAS e níveis aumentados de VASP 

na saliva de pacientes anoréxicos em relação aos pacientes saudáveis. Além disso, o nível 

baixo de TAS está diretamente associado ao baixo fluxo salivar.  

A redução do fluxo salivar e sua relação com a anorexia nervosa já foi relatado 

anteriormente por Nwafor et al., (2016); Paszynska et al., (2016); Paszynska et al., (2015); 

Johansson et al., (2012); Ohrn et al., (2000) e Ohrn et al., (1999). Estudiosos (WINTSON et 

al., 2012) acreditam que esta combinação se deve à fome, à redução da produção salivar das 

glândulas salivares, à desidratação, a distúrbios hormonais, e até mesmo, à anemia 

(JOHANSSON et al., 2012; WINSTON et al., 2012; STUDEN-PAVLOVICH, 2001).  

A escovação dentária logo após o episódio de vômito deve ser evitada, visto que é 

extremamente prejudicial para os tecidos dentários, uma vez que o contato da saliva com o 

tecido é fundamental para neutralizar o pH bucal. Recomenda-se que a escovação seja 

realizada 1 hora após o contato com episódios de vômito ou substâncias ácidas. A escovação 

imediata será substituída por bochecho com soluções alcalinas ou água, ou por pastilhas 

elásticas com bicarbonato de sódio, para ajudar na neutralização de pH do meio intra oral 

(AMARAL et al., 2011; BARBOZA et al., 2011; NAVARRO et al., 2011; CATELAN et al., 

2010).  
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Dehghan e colaboradores (2015) realizaram um estudo no qual testaram o efeito 

neutralizante de colutórios sobre o pH salivar após episódios ácidos. Nesse estudo foi 

observado que o pH salivar diminui após o enxágue com suco de laranja. Enquanto isso, após 

o bochecho com água ou Listerine, o pH retornou aos valores basais imediatamente. 

Entretanto, o enxaguatório bucal duplo (1ª etapa neutraliza o pH ácido, enquanto na 2ª etapa, 

endurecer as estruturas dentárias afetadas) elevou o pH salivar, tornando-o mais alto em 

relação ao valor basal e superior quando comparado aos valores do Listerine e água. Após 15-

45 minutos, os valores do pH salivar, antes alterados, voltaram ao nível alcalino (DEGHAN et 

al., 2015). 

A reabilitação da saúde oral ajuda a aumentar a autoestima dos pacientes (LIMA et al., 

2012; BARBOZA et al., 2011). O tratamento restaurador abordado deve ser realizado como 

uma forma de auxiliar o tratamento psicológico. Para Burke et al. (1996) o atendimento de 

pacientes anoréxicos ou bulímicos em relação à saúde bucal deve envolver as urgências, a 

orientação do paciente, adequação de meio bucal, restaurações e a manutenção. Vernizes de 

flúor, cimentos de ionômero de vidro e resinas compostas poderão ser aplicados para proteger 

a dentina exposta, visto que ajuda na reversão da hipersensibilidade dentinária. A melhor 

opção para reabilitar pacientes com transtornos alimentares é selecionando técnicas 

minimamente invasivas, para que não haja mais perda de tecido dentário (DERCHI et al., 

2015).  

Cabe ao cirurgião dentista realizar um tratamento conservador, estético e funcional. 

Para Burke et al. (1996) o atendimento odontológico dos paciente anoréxicos e bulímicos 

deve envolver  as urgências, a orientação do paciente, adequação do meio bucal, restaurações 

e a manutenção. Dentre os cuidados de urgência estão o alívio da dor e a melhora da estética. 

Aliando sempre o plano de  tratamento a partir das individualidades de cada caso. Sendo a 

melhor opção para reabilitar esse perfil de paciente, as técnicas minimamente invasivas, para 

que não haja maiores perdas de tecido dentário (DERCHI et  al., 2015). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

De fato, são inúmeras as alterações e complicações ocasionadas pela anorexia nervosa 

e a bulimia nervosa, incluindo principalmente alterações salivares que consequentemente 

acidificam o pH bucal. Dessa forma, evidencia-se a importância do conhecimento do 

cirurgião-dentista, para ser capaz de detectar, diagnosticar e através da reabilitação oral, tratar 
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as consequências e propor a conduta terapêutica ideal, restabelecendo as condições de saúde 

bucal, sendo uma chave  fundamental para o sucesso do tratamento, solicitar encaminhamento 

multidisciplinar (psiquiatra, psicólogo, nutricionista, endocrinologista) desse perfil de 

paciente visando recuperar a  saúde sistêmica. 
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transtornos alimentares. European Journal of Oral Sciences, v. 107, n. 3, p. 157–163, 

1999.  

28. PASZYNSKA, E.; TYSZKIEWICZ-NWAFOR, M.; SLOPIEN, A.; DMITRZAK-

WEGLARZ, M.; DUTKIEWICZ, A.; GRZELAK, T. Study of salivary and serum vaspin 

and total antioxidants in anorexia nervosa. Clinical Oral Investigations, Posnânia, v. 22 n. 

8, p. 2837-2845, 14 fev. 2018. Disponível em: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29445881/.  

29. PASZYNSKA E.; DMITRZAK-WEGLARZ M.; TYSZKIEWICZ-NWAFOR M.; 

SLOPIEN A. Alfa-amilase salivar, IgA secretora e cortisol livre como componentes 

neurobiológicos da resposta ao estresse na fase aguda da anorexia nervosa. World Journal 

of Biological Psychiatry, Posnânia, v. 17, n. 4, p. 266–273, 2016.  

30. PASZYNSKA E.; DMITRZAK-WEGLARZ M.; SLOPIEN A.; TYSZKIEWICZ N. M.; 
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