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RESUMO
Introdução: A cirurgia bariátrica é o procedimento de eleição para tratamento da obesidade mórbida. Além da
satisfatória perda de peso, indivíduos submetidos a essa cirurgia também apresentam modificações da saúde sistêmica,
incluindo a bucal. O objetivo desse estudo foi avaliar, através de uma revisão sistemática de literatura, os efeitos da
cirurgia bariátrica na condição periodontal.
Metodologia: Essa revisão utilizou como critérios de inclusão: artigos recentes (últimos 06 anos), redigidos no
idioma inglês e publicados em revistas internacionais indexadas ao PUBMED. Seis artigos foram elegíveis para síntese
qualitativa.
Discussão: A cirurgia bariátrica teve impactos negativos na saúde periodontal, com aumento da profundidade de
sondagem, do índice de sangramento e da severidade da doença periodontal. Muitos fatores como o desenvolvimento
de problemas ósseos, vômitos, medicações, alterações psicológicas, entre outros foram considerados associados ao
agravamento da doença periodontal.
Conclusão: A análise desses estudos permite concluir que os indivíduos submetidos à cirurgia bariátrica apresentaram
uma piora das condições periodontais nos primeiros meses após a cirurgia. O cirurgião-dentista deve ser inserido no
grupo de abordagem ao paciente obeso e acompanhá-lo durante o pré e todas as fases do pós-operatório, com o
objetivo de reduzir os possíveis danos ao periodonto.
UNITERMOS: cirurgia bariátrica; patologia bucal; obesidade; periodonto. R Periodontia 2018; 28: 19-23.

INTRODUÇÃO
A prevalência da obesidade tem aumentado
significantemente em todo o mundo. Caracterizada como
uma doença complexa e multifatorial causada pelo excessivo
armazenamento de gordura, a obesidade, juntamente
com o sobrepeso, está altamente relacionada com o
desencadeamento e agravamento de diversas doenças. O
desenvolvimento de diabetes tipo 2, hipertensão, tumores,
estase venosa, doenças articulares e outros são fortes
exemplos de problemas sistêmicos relacionados ao excesso
de peso (de Moura-Grec et al., 2014; Sales-Peres et al.,
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2017). Há correlações, também, entre obesidade/sobrepeso
e a presença de doenças orais como a periodontite. A
literatura relata que, ao diminuir a resistência imunológica
do indivíduo, a obesidade pode predispor o organismo à
doença periodontal e o aumento da liberação de citocinas
pró-inflamatórias sustenta o processo patológico crônico
(Suresh et al., 2014).
Mundialmente o sobrepeso, identificado pelo índice
de massa corporal (IMC) > 25 e a obesidade caracterizada
por IMC > 30, afetam uma quantidade estimada de 2,2
bilhões de indivíduos (VIGITEL, 2016). No Brasil, segundo o
Ministério da Saúde, a obesidade cresceu 60% em dez anos
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apresentando aumento de 11,8% em 2006 para 18,9% em
2016; paralelamente a tal fato, uma em cada cinco pessoas
no Brasil está acima do peso. De acordo com a classificação
da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2004), o grau de
obesidade do indivíduo pode ser classificado: sendo obesidade
grau 1, caracterizado quando IMC se encontra entre 30 e
34,9; obesidade grau 2, para IMC entre 35 e 39,9; e obesidade
grau 3, quando o IMC for maior ou igual 40. Pacientes com
obesidade grau 3, também denominada obesidade mórbida,
são aqueles que possuem maiores riscos de doenças e piores
condições sociais.
Estudos retratam que terapias convencionais e menos
invasivas para a obesidade, como dietas controladas e agentes
farmacêuticos, não atingiram o resultado esperado em
pacientes com obesidade mórbida. Dessa maneira, a cirurgia
bariátrica é considerada como a principal alternativa - com
resultados efetivos e a longo prazo - para pacientes com alto
grau de obesidade (Sales-Peres et al., 2015). O sucesso da
etapa cirúrgica está relacionado à perda do peso excessivo,
controle das morbidades e melhora da qualidade de vida.
Por outro lado, os meses e os primeiros anos que
sucedem a cirurgia bariátrica são considerados críticos
quanto à anatomia gastrointestinal, fatores psicológicos e
hábitos alimentares os quais podem resultar em complicações
gástricas, má nutrição, náuseas e vômitos, anemia,
desidratação, deficiências vitamínicas e minerais. Os efeitos
negativos da cirurgia bariátrica podem se manifestar também
na boca impactando na saúde periodontal (Marsicano et al.,
2011; Moura-Grec et al., 2014).
Efeitos periodontais desfavoráveis têm sido relatados.
Essas alterações foram justificadas por mudanças na
alimentação, fatores psicológicos e/ou questões fisiológicas
que parecem acometer os indivíduos submetidos à cirurgia
bariátrica. (Sales-Peres et al., 2015).
Diante desse contexto, o objetivo do presente estudo é
elucidar, através de uma revisão sistemática de literatura, o
efeito da cirurgia bariátrica na condição periodontal.
MÉTODOS
Foram considerados para esta revisão sistemática artigos
publicados nos últimos seis anos (entre 2011 e 2017),
cujo idioma fosse o inglês e com publicação em revistas
internacionais. Relatos de casos clínicos e revisões de literatura
não foram incluídos.
Uma busca de estudos relacionados à cirurgia bariátrica
e saúde bucal foi realizada na plataforma PubMed, utilizando
combinações de palavras-chave: bariatric surgery e oral,
dental, oral health, dental health, periodontal, periodontal
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disease . Após uma triagem inicial, 18 artigos foram
selecionados e desses, seis foram excluídos pelo título por
não identificarem a cirurgia bariátrica como método, quatro
foram excluídos por se tratarem de caso clínico e revisões
de literatura. Os artigos incluídos na triagem inicial foram
avaliados em toda integridade para definir se preenchiam
os critérios de elegibilidade. Desses, dois não entraram no
estudo por avaliarem a resposta ao tratamento periodontal
ou a condição microbiológica e não a situação periodontal
propriamente dita (Figura 1).
FIGURA 1 - FLUXOGRAMA REPRESENTATIVO DA SELEÇÃO DE ESTUDOS

Os seis artigos foram incluídos na revisão por terem
envolvido pacientes submetidos à cirurgia bariátrica e por
respeitarem total ou parcialmente os seguintes critérios:
importante número de indivíduos inseridos na pesquisa,
tempo de acompanhamento dos pacientes por pelo menos
seis meses e avaliação de profundidade de sondagem como
critério diagnóstico.
RESULTADOS
As principais decorrências associadas à cirurgia bariátrica
encontradas nos estudos incluídos nesta revisão estão
resumidos na Tabela 1.
DISCUSSÃO
A obesidade pode ser resultante de fatores sociais,
comportamentais, culturais, psicológicos e metabólicos. Sua
inter-relação com as doenças periodontais foi altamente
descrita na literatura. Embora não esteja completamente
claro como se estabelece esse mecanismo, os distúrbios do
peso podem ser considerados como fatores importantes no
desenvolvimento e agravamento das periodontites (Suresh
et al., 2014).
A cirurgia bariátrica tem sido considerada uma importante
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TABELA 1 – ASSOCIAÇÃO ENTRE ESTUDOS E SUAS CARACTERÍSTICAS COM OS ACHADOS PERIODONTAIS PÓS-CIRÚRGICOS.

TIPO DE
ESTUDO

NÚMERO DE
INDIVÍDUOS/
MOMENTO

Estudo
longitudinal

54 (pré-cirúrgico)
24 (03 meses pós
cirurgia)
16 (06 meses pós
cirurgia)

ARTIGOS

Marsicano et al,
(2011)

TEMPO APÓS
A BARIÁTRICA

ACHADOS PERIODONTAIS PÓSBARIÁTRICA

Pré-cirúrgico, 03
e 06 meses

Aumento da presença e gravidade da
doença periodontal com 03 meses e 06
meses após a cirurgia. A profundidade
de sondagem, em pelo menos um dente
avaliado, aumentou com 03 meses e
reduziu novamente aos 06.

Marsicano et al,
(2012)

Estudo
transversal

52 (pós cirúrgico)
50 (com indicação
cirúrgica)

Média de
16,9±20,7
meses

A prevalência de doença periodontal e
maior profundidade de sondagem foi
encontrada com maior frequência no
grupo submetido à cirurgia bariátrica
em comparação ao grupo obeso com
indicação cirúrgica.

Moura-Grec et al,
(2014)

Estudo de
coorte

59 (pós cirúrgico)
51 (grupo controle
não obeso)

06 meses

Maior profundidade média de sondagem.

Sales-Peres et al,
(2015)

Estudo de
coorte

Pré-cirúrgico,
06 meses e 12
meses

A profundidade média de sondagem
periodontal e o nível de inserção clínica
foram significativamente maiores no
período pós-operatório de 06 meses.

Média de
29,1±18.02
meses

Piores resultados na avaliação periodontal
do grupo de pacientes recentemente
submetidos à bariátrica com menos de 06
meses.

Estudo
transversal

Pataro et al, (2012)

Sales-Peres et al,
(2017)

Estudo
longitudinal

50 (grupo
bariátrico)

133 (pré-cirúrgico)
72 (pós-cirúrgico ≤
06 meses)
144 (pós-cirúrgico
> 06 meses)

110

Pré-cirúrgico,
06 meses e 12
meses

Aumento do sangramento gengival,
apresentando um pico aos 06 meses após
a cirurgia bariátrica.
Profundidade de sondagem periodontal
e nível de inserção clínica permaneceram
inalterados.

alternativa para o tratamento da obesidade grau 3 ou
mórbida, levando o indivíduo a perder quantidade significativa
de peso, sendo capaz de conduzir melhoria importante na
qualidade de vida relacionada aos aspectos físicos e mentais
(Lakkis et al., 2012). Além da redução de peso em si, após a
cirurgia há minimização da gravidade de problemas sistêmicos
secundários como a diabetes e a hipertensão. Nesse ínterim,
como consequência, ocorrem também alterações importantes
na cavidade oral (Sales-Peres et al., 2015).
Seria pertinente que pacientes periodontais submetidos

à cirurgia bariátrica, apresentassem melhora da condição
periodontal. No entanto, os estudos mostram resultados
divergentes. Marsicano et al. (2011) acompanharam 54
pacientes no pré-cirúrgico e 03 e 06 meses após a cirurgia
barátrica sendo encontrada uma prevalência de doença
periodontal em 90,8% dos sextantes antes da cirurgia
bariátrica com aumento para 100% em 03 e 06 meses
após. Ao analisar 52 pacientes submetidos à cirurgia
bariátrica e compará-los com 50 pacientes indicados para
a etapa cirúrgica, Marsicano et al. (2012) encontraram uma
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maior média de profundidade de sondagem periodontal,
com significância estatística, nos pacientes cirúrgicos. Em
ambos os estudos, os autores justificam seus achados ao
desenvolvimento de doenças ósseas que acometem os
pacientes submetidos à cirurgia bariátrica; a presença de
osteoporose pode influenciar a perda óssea na periodontite
crônica e agir como cofator nos ossos alveolares.
Moura-Grec et al. (2014) avaliaram 59 pacientes antes e 06
meses após a cirurgia bariátrica. Os resultados demonstraram
que após o primeiro semestre, apesar da redução significante
do IMC, houve piora no quadro periodontal. Foi encontrado
aumento no número de sítios com profundidade de
sondagem entre 4,0mm e 5,0 mm, bem como aumento da
média de profundidade de sondagem em cerca de 0,5mm
com significância estatística. Os autores atribuem tal fato
à deficiência nutricional associada à redução de vitaminas
B e D, ferro, fosfato e cálcio; e também ao maior número
de refeições diárias e com características pastosas e de fácil
acúmulo na superfície dentária e gengival, favorecendo o
acúmulo microbiano.
Sales-Peres et al. (2015) avaliaram pacientes submetidos
à cirurgia por um tempo de 12 meses. Em todas as variáveis
clínicas avaliadas para as condições periodontais houve pior
situação entre o pré-operatório e 06 meses e uma ligeira
melhora entre 06 meses e 12 meses. O número de bactérias
periodontopatógenas (Treponema denticola, Prevotella
intermedia, Porphyromonas gingivalis e Tannerella forsythia)
também sofreram aumento nos meses seguintes à cirurgia;
destaca-se a P. gingivalis com sua presença detectada seis
vezes mais nos primeiros 06 meses do pós-operatório
em comparação ao pré-cirúrgico. Foi sugerido que esses
resultados podem estar associados ao número de refeições
diárias que, aumentados, fazem com que o alimento
permaneça mais tempo nas superfícies dentárias e gengivais
dando condições à proliferação bacteriana.
Em contrapartida aos outros achados, Sales-Peres et
al. (2017) avaliaram, durante 12 meses, 110 pacientes com
obesidade mórbida submetidos à cirúrgica bariátrica. O estudo
mostrou que a perda de peso foi associada ao aumento do
sangramento gengival, apresentando um pico aos 06 meses
após a cirurgia. A profundidade de sondagem periodontal
e o nível de inserção clínico, no entanto, permaneceram
inalterados durante os primeiros 12 meses pós-cirurgia.
Os autores apresentaram como justificativa aos resultados
divergentes dos demais estudos, as diferenças entre os
pacientes (idade, estatura, sexo, entre outros) e a ausência
de grupo controle comparativo. É salientado, também, que
evidências sugerem a necessidade de pelo menos dois anos
pós-cirurgia para a estabilização de processos fisiológicos e
22
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do perfil inflamatório.
Pataro et al. (2012) avaliaram 345 pacientes e os dividiram
em 03 grupos: com indicação à cirurgia bariátrica, póscirúrgicos recentes (cirurgia há menos de 06 meses) e póscirúrgicos não recentes (cirurgia há mais de 06 meses). A taxa
de periodontite mostrou-se alta em todos os grupos, com
piores resultados nos pacientes pós-cirúrgicos recentes e,
comparativamente, melhor quadro nos pacientes submetidos
à cirurgia há mais de 06 meses. Esses achados foram
relacionados a uma possível adaptação psicológica a novos
padrões após a cirurgia, relacionada ao estresse pós-cirúrgico,
o que pode ter contribuído para uma maior prevalência de
periodontite no primeiro semestre. Enquanto, após 12 meses,
além de ser encontrado um equilíbrio psicológico, é esperada
uma redução na gravidade de doenças sistêmicas relacionadas
à obesidade e, também dos mediadores inflamatórios
associados à alta taxa de adipócitos.
Os estudos avaliados concordam que, nos primeiros
meses após a cirurgia bariátrica, o indivíduo fica mais propenso
a alterações periodontais negativas. Esses achados são
correlacionados, pelos autores, a deficiências nutricionais,
comprometimentos ósseos, refluxos e vômitos, mudanças na
dieta e, ainda, questões psicológicas. É possível observar que,
com o passar do tempo, a condição periodontal parece se
reequilibrar e começa a apresentar resultados mais favoráveis.
Estudos com períodos maiores de avaliação são necessários
para estabelecer a real associação entre obesidade e doenças
periodontais.
CONCLUSÃO
A análise desses estudos permite concluir que os
indivíduos submetidos à cirurgia bariátrica apresentaram uma
piora das condições periodontais nos primeiros meses após
a cirurgia. O cirurgião-dentista deve ser inserido no grupo
de abordagem ao paciente obeso e acompanhá-lo durante
o pré e todas as fases do pós-operatório, com o objetivo de
reduzir os possíveis danos ao periodonto.
ABSTRACT
Introduction: Bariatric surgery is the procedure of choice
for patients with morbid obesity. In addition to satisfactory
weight loss, individuals undergoing this surgery also present
changes in systemic health, including oral modifications. The
purpose of this study was to evaluate, through a systematic
literature review, the effects of bariatric surgery on the
periodontal condition.
Methodology: This review used as inclusion criteria
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recent articles (last 06 years), written in English and published
in international journals indexed to PUBMED. Six articles were
eligible for qualitative synthesis.
Discussion: Bariatric surgery had negative impacts on
periodontal health, with increased probing depth, bleeding
index and severity of periodontal disease. Many factors such
as the development of bone problems, vomiting, medications
and psychological changes, among others were considered
causal for the worsening of periodontal disease.
Conclusion: The analysis of these studies allows

concluding that the individuals submitted to bariatric surgery
presented periodontal compromise. The dentist should be
included in the obese patient approach group and accompany
him before and all phases after the postoperative period, in
order to reduce possible damages to the periodontal and all
oral health.

UNITERMS: bariatric surgery; pathology, oral; obesity;
periodontium.
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