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RESUMO 

A obesidade é uma doença existente em âmbito mundial procedente do 
excesso de gordura no organismo, ocasionado pela ingestão exagerada e 
crônica de alimentos hipercalóricos. O tratamento da obesidade requer uma 
múltipla abordagem, com mudanças de hábitos de vida, associando a prática 
regular de exercícios físicos e orientação dietética para garantir a perda de 
peso e a sua manutenção em longo prazo. A cirurgia bariátrica é uma opção 
para pacientes com obesidade mórbida que não conseguem perder peso pelos 
métodos mais tradicionais ou para quem sofre de problemas de saúde 
relacionados à obesidade. Os efeitos colaterais da cirurgia bariátrica podem ser 
refletidos na cavidade oral e podem causar alterações na saúde bucal como: 
cárie dentária, doenças periodontais, xerostomia e hipersensibilidade 
dentinária. Este trabalho por objetivo analisar as consequências do pós-
operatório da cirurgia bariátrica e relacionar as deficiências adquiridas pelo 
paciente após a cirurgia com os problemas na saúde bucal. 

PALAVRAS - CHAVE  

Obesidade. Cirurgia Bariátrica. Manifestações Bucais. 

 

ABSTRACT 

Obesity is an existing disease worldwide caused by the excess of fat in the 
body, caused by the exaggerated and chronic ingestion of hypercaloric foods. 
The treatment of obesity requires a multiple approach, with changes in lifestyle, 
associating regular practice of physical exercises and dietary guidance to 
ensure weight loss and its long-term maintenance. Bariatric surgery is an option 
for morbidly obese patients who can not lose weight by more traditional 
methods or for those who suffer from obesity-related health problems. The side 
effects of bariatric surgery can be reflected in the oral cavity and may cause 
changes in oral health such as: dental caries, periodontal diseases, dry mouth 
and dentin hypersensitivity. This work aims to analyze the consequences of the 
postoperative period of bariatric surgery and to relate the deficiencies acquired 
after the surgery with the problems in oral health. 

KEYWORDS 

Obesity. Bariatric Surgery. Mouth Manifestations. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Alterações no perfil alimentar junto com o sedentarismo crescente estão 

ocorrendo muito rápido nos países em desenvolvimento, levando ao aumento 

da obesidade em todos os sexos, idades e camadas sociais (MARCICANO, 

2011). A obesidade é caracterizada por ser uma doença crônica, causada pelo 

acúmulo excessivo de gordura e que pode estar associada a diversos 

problemas de saúde como: pressão alta, diabetes, problemas renais, 

psicológicos, entre outros (MORAES et al., 2014).  

Para pacientes que apresentam um quadro de obesidade mórbida e não 

conseguem perder peso pelos métodos tradicionais ou sofrem de algum 

problema de saúde relacionado à obesidade a cirurgia bariátrica é uma opção  

a ser indicada (SANTOS et al., 2014). Esse tratamento cirúrgico pode ser 

realizado em pacientes com IMC maior que 40 kg/m2 ou com IMC maior que 

35 kg/m2 na presença de problemas de saúde como: hipertensão arterial, 

dislipidemia, diabetes tipo 2, apnéia do sono, entre outras (FANDINO et al., 

2004). 

Além de promover uma considerável perda de peso, principalmente nos 

dois primeiros anos, esse procedimento tem mostrado ser capaz de diminuir ou 

eliminar completamente as complicações associadas à obesidade (SOUZA, 

2008). No entanto, alguns efeitos colaterais têm sido relatados como: 

hiperparatireoidismo, osteoporose, regurgitação crônica, deficiências 

nutricionais, problemas renais e problemas bucais. As necessidades 

nutricionais dos pacientes variam dependendo do grau de limitação e de má 

absorção dos nutrientes (MOURA-GREC, 2012; LAMY, 2013).  

O paciente submetido à cirurgia bariátrica apresenta um nível elevado 

de ácidos na cavidade oral e maior frequência de refeições durante o dia. Se 

este aumento no número de vezes que o paciente come ao longo do dia não 

for acompanhado por uma boa higienização bucal, pode ocasionar uma grande 

quantidade de placa dental, desenvolvimento de lesões cariosas, erosão 

dentária e de doenças periodontais (SILVA, 2008).  
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Além disso, pode-se notar que devido à menor ingestão de líquidos, 

estes pacientes podem apresentar quadros de desidratação e 

conseqüentemente xerostomia. Algumas complicações da Xerostomia 

relatadas pelos pacientes estão associadas à sensação de boca seca, 

desconforto bucal, disgeusia, disfagia e disfonia (FÁVARO et al., 2006;CUNHA; 

STEFANELLO, 2010).  

A ansiedade representa um dos aspectos dos pacientes que fizeram 

cirurgia bariátrica e pode ter impacto na saúde bucal podendo levar ao 

surgimento de doenças periodontais. Outra condição relacionada à saúde 

bucal é o refluxo esofágico que pode ser um dos fatores para a erosão dental, 

devido ao contato ácido do suco gástrico com o dente, causando dissolução da 

hidroxiapatita, importante mineral presente na composição do esmalte dental 

(CARDOSO, 2012).  

Pode-se observar que a cirurgia bariátrica causa reflexos em outras 

partes do corpo, não está relacionada apenas as questões estomacais ou 

intestinais, possuindo reflexos psicológico, comportamental, nutricional e até 

mesmo odontológico (SANTOS et al., 2014). 

A realização desse procedimento cirúrgico não finaliza o tratamento da 

obesidade, ao contrário, é o início de uma nova fase de mudanças de hábitos 

comportamentais, alimentares e exercícios. Por essas razões as abordagens 

nos pacientes bariátricos devem ser multiprofissionais, visando proporcionar 

melhor qualidade de saúde física e mental para esses pacientes (CRUZ; 

MARIMOTO, 2004). 

Neste contexto, o objetivo dessa revisão foi analisar as consequências 

do pós-operatório da cirurgia bariátrica e relacionar as deficiências adquiridas 

pelo paciente após a cirurgia com os problemas na saúde bucal e a 

importância de um cirurgião-dentista na equipe multidisciplinar. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 OBESIDADE 

 

A obesidade é uma doença existente em âmbito mundial procedente do 

excesso de gordura no organismo, ocasionado pela ingestão exagerada e 

crônica de alimentos hipercalóricos vinculado a um baixo gasto energético e 

um estilo de vida sedentário (MORAES et al., 2014). 

Alterações no perfil alimentar junto com o sedentarismo crescente está 

ocorrendo muito rápido, levando ao aumento da obesidade em todos os sexos, 

idades e camadas sociais (MOURA-GREC, 2012).  

O aumento da obesidade tanto em países desenvolvidos como em 

desenvolvimento foi considerado alarmante, sendo uma doença epidêmica e 

um dos problemas de saúde mais negligenciados em todo mundo (SALGADO 

JUNIOR et al., 2010).  

Segundo Marsicano et al.,(2013) um estudo realizado pelo Ministério da 

Saúde verificou que o aumento da obesidade e do excesso de peso cresceram 

nos últimos seis anos no Brasil. Em 2006, 11,4% da população era obesa 

aumentando para 15,8%, em 2011. 

Segundo Tavares, Nunes e Santos (2010) a obesidade causa graves 

doenças fisiopatológicas, como distúrbios cardiovasculares, endócrinos, 

respiratórios, músculo-esqueléticos e pisicossociais, além de disfunções 

gastrointestinais, como hérnia de hiato e colecistite à neoplasias, como câncer 

de mama ou próstata. 

O tratamento da obesidade requer uma múltipla abordagem, com 

mudanças de hábitos de vida, associando a prática regular de exercícios 

físicos e orientação dietética para garantir a perda de peso e a sua 

manutenção em longo prazo. Métodos mais modernos para reduzir peso de 

pacientes obesos estão surgindo, como exemplo disso temos as técnicas de 

cirurgia bariátrica, que foram desenvolvidas para o tratamento da obesidade 

em sua forma mórbida (BERALDO; VAZ; NAVES, 2004;BARBOSA, 2009).  
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2.2 CIRURGIAS BARIÁTRICAS 

 

A indicação de cirurgia bariátrica vem se tornando um tratamento 

bastante comum devido à rápida perda de peso que ela proporciona, 

melhorando a saúde e a qualidade de vida dos pacientes (MORAES et al., 

2014). 

A cirurgia bariátrica é uma opção para pacientes com obesidade 

mórbida que não conseguem perder peso pelos métodos mais tradicionais ou 

para quem sofre de problemas de saúde relacionados à obesidade. A cirurgia 

bariátrica pode diminuir em até 89% o risco de morte nos pacientes obesos 

(GONÇALVES, 2010).  

O tratamento cirúrgico é considerado um procedimento invasivo que 

resulta em mais de 50% de redução do excesso de peso, além de se observar 

uma melhora no quadro clínico do paciente e bem-estar social. Pacientes que 

buscam a cirurgia bariátrica sentem-se motivados a fazê-la, inicialmente pela 

diminuição dos problemas de saúde, como também pela melhora de fatores 

psicológicos e de qualidade de vida (LAMY, 2013). 

Os tratamentos cirúrgicos são indicados para pacientes que apresentam 

Índice de Massa Corporal (IMC) maior que 40 ou maior que 35 (que 

apresentam problemas cardiopulmonares ou diabetes severa) e para àqueles 

pacientes avaliados pelo médico especialista que terão pequenas 

probabilidades de sucesso com medidas não cirúrgicas (MORAES et al., 2014). 

No entanto, algumas complicações pós-operatórias podem estar 

associadas a cirurgia bariátrica, entre elas as deficiências nutricionais que 

ocorrem principalmente porque o alimento não passará mais pelo duodeno e 

jejuno. Algumas cirurgias modificam a anatomia e fisiologia podendo reduzir em 

até 90% do estômago. Essa redução significativa inviabiliza a absorção de 

vitamina B12 e diminui a secreção do suco gástrico que interfere no pH do 

estômago, levando a má absorção de ferro e cálcio pelo organismo (ALVAREZ-

LEITE; DINIZ, 2013). 

Vômitos e refluxos gastro-esofágicos também são recorrentes e 

causados quando o estômago reduzido é excessivamente preenchido por 
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alimentos mal mastigados ou em excesso. Estima-se que 30 a 50% dos 

pacientes que passam pelo processo de redução de estômago desenvolvem o 

hábito de vomitar. Existem relatos de que os pacientes após a cirurgia 

bariatrica, com medo de retornar ao peso anterior induzem o vomito. Essas 

manifestações podem trazer como consequências algumas complicações aos 

tecidos duros (desmineralização) e aos tecidos moles com o surgimento de 

aftas (BARBOSA, 2009).  

 

2.3 MANIFESTAÇÕES BUCAIS  

 

A cirurgia bariátrica possui uma extrema importância para o tratamento 

da obesidade mórbida, porém a saúde bucal dos pacientes que são 

submetidos a esse tipo de cirurgia pode alterar, pois este procedimento pode 

ter efeitos colaterais capazes de provocar alterações na cavidade oral como: 

cárie dentária, doenças periodontais, xerostomia, erosão e hipersensibilidade 

dentinária (MARCICANO et al., 2011). 

Estudos mostraram que os pacientes mais afetados pela 

hipersensibilidade variam de 20 a 40 anos, os dentes pré-molares e incisivos 

são os dentes mais sensíveis. Os dentes com sensibilidade possuem maior 

número de túbulos dentinários abertos por unidade de área e o diâmetro médio 

é praticamente 2 vezes maior que os túbulos não sensíveis (WEST, 2006).  

O paciente submetido à cirurgia bariátrica apresenta um nível elevado 

de ácidos na cavidade oral e maior freqüência de refeições durante o dia. Se 

este aumento no número de vezes que o paciente come ao longo do dia não 

for acompanhado por uma boa higienização bucal, pode ocasionar uma grande 

quantidade de biofilme (SOUZA, 2008). A alteração que ocorre no padrão de 

alimentação desses pacientes após a cirurgia pode estar associada com a 

formação da placa bacteriana, que é o agente etiológico primário da cárie 

dentária (HAGUE & BAECHLE, 2008; MARCICANO, 2013). 

A cárie e a obesidade têm na dieta um fator de risco comum, uma vez 

que a quantidade e freqüência de ingestão de sacarose são fatores etiológicos 
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para ambas as doenças e pode-se supor que adultos obesos tenham mais 

cáries do que os considerados na faixa normal de peso (BARBOSA, 2015).  

 Sua etiologia está relacionada à presença de placa dentária composta 

por bactérias cariogênicas, que pode metabolizar açúcares como sacarose. 

Como resultados desse metabolismo produzem-se ácidos orgânicos como o 

ácido láctico, que por sua vez pode induzir a desmineralização de tecidos 

dentários. Com tempo, o biofilme fica saturado em relação aos minerais que 

são liberados da estrutura dental, favorecendo a precipitação e a formação de 

uma lesão cariosa (KIDD; FEJERSKOV, 2004).  

Pacientes que realizaram cirurgia bariátrica podem ter doença do refluxo 

gastroesofágico, fazendo com que ocorra diminuição do pH da saliva. Essa 

redução de pH pode levar a desmineralização dentária facilitando o surgimento 

de cárie, erosão dentária, aftas, ardência bucal e gosto azedo na boca 

(MOURA-GREC, 2012). 

 A erosão dentária é definida como a dissolução química dos tecidos 

dentários por um produto químico (os agentes ácidos) sem envolvimento 

bacteriano, pode ter causas extrínsecas e intrínsecas. As principais fontes de 

ácidos são aquelas encontradas na dieta, como alimentos e bebidas ácidas e 

aqueles originados do estômago, como ácidos gástricos de regurgitação e 

distúrbios de refluxo. A saliva tem um papel protetor importante em relação à 

erosão, devido a sua atuação como barreira proterora de agentes 

potencialmente erosivos (HELING et al., 2006; MARCICANO, 2013).   

De acordo com Persson (2006) apud Cunha e Stefanello (2010), a 

nutrição pode influenciar na doença periodontal. Alguns autores demonstraram 

que a doença periodontal é mais prevalente em obesos do que em pacientes 

com peso normal. 

Recentemente, um estudo transversal realizado no Japão revelou uma 

associação entre o Porphyromonasgingivalis, Treponema denticola, e 

Tannelleraforsythia e obesidade (PATARO et al., 2016). Estudo realizado por 

Pataro et al. (2011) avaliaram 133 pacientes em quadro de obesidade mórbida 

e 212 pacientes que realizaram cirurgia bariátrica e observaram uma diferença 
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significativa na prevalência de periodontite entre os pacientes obesos e os 

pacientes bariátricos, sendo pior no último grupo (MARCICANO, 2013). 

De acordo com Sanches et al., (2007) apud Marcicano (2013), uma 

desidratação pode ocorre logo após a cirurgia bariátrica, devido a ingestão de 

líquidos ser bem menor por esses pacientes, em virtude da redução no 

tamanho do estômago. Essa baixa na ingestão de líquidos pode levar à 

redução do fluxo salivar nesses pacientes. 

Sendo assim, a cirurgia bariátrica causa reflexos em outras partes do 

corpo humano, não estando restrita a questões estomacais e/ou intestinais, 

possuindo fundo psicológico, comportamental, nutricional e até mesmo 

odontológico. Por estas razões as abordagens condicionantes nos pacientes 

bariátricos devem ser multiprofissionais, visando conferir saúde com 

informação para a gestão desta modalidade de intervenção cirúrgica 

(NAPENÂS; BRENNAN, 2009). 

 

3. DISCUSSÃO  

 

A Obesidade é uma doença crônica causada pelo excesso de gordura, 

acarretando prejuízos a saúde dos indivíduos, podendo ter associação a vários 

problemas de saúde como: hipertensão, diabetes, problemas renais, 

psicológicos e de articulação. Essa doença é a junção de uma complexa 

interação entre fatores genéticos, comportamentais, fisiológicos e psicológicos 

(MORAES et al., 2014). 

A modernidade vem trazendo muitas mudanças na alimentação junto 

com a influência da indústria alimentícia norte americana. Com isso as pessoas 

vêm se tornando usuárias tanto dos seus benefícios como dos seus malefícios. 

O tempo curto para as principais refeições provoca dificuldades tanto para o 

preparo como para o próprio ato de alimentar-se. Os jantares são feitos às 

pressas com alimentos de preparação rápida, com pizzas, congelados em 

geral. Com isso o prejuízo vem se agravando: os pais com hábitos alimentares 

errôneos acabam transmitindo isso aos filhos sem perceber, aumentando o 

risco de obesidade (CARLINI, 2011). 
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Segundo o IBGE (2010), no Brasil a maior taxa de obesidade é do 

gênero masculino em relação ao gênero feminino. Porém existe uma 

prevalência do gênero feminino na procura da cirurgia bariátrica. O fato das 

mulheres serem submetidas à cirurgia bariátrica com maior frequência pode ser 

justificado devido ao grande interesse delas em manter uma boa qualidade de 

vida e obter a estética desejada (MARCICANO, 2013). 

Agra e Henrique (2009) apud Moraes et al. (2014), ao realizar um estudo 

em pacientes pós-cirurgia bariátrica, observaram que os pacientes relataram 

significativa mudança de vida, como a possibilidade de realizar ações que 

antes eram impossíveis devido ao peso como andar sem cansar e correr; além 

da elevação de auto estima (MORAES et al., 2014). 

Segundo Bastos (2011), nenhum protocolo relacionado à cirurgia 

bariátrica encontrado na literatura, como o Bariatric Surgery Guidelines da 

American Association of Clinical Endocrinologists e o Allied Health Nutritional 

Guidelines for the Surgical Weight Loss Patient da American Society for 

Metabolic & Bariatric Surgery, incluem o cirurgião-dentista na equipe 

multiprofissional ou sequer indica avaliações odontológicas prévias ao 

procedimento.  

Os pacientes submetidos à cirurgia bariátrica apresentam alterações no 

estilo de vida como aumento na frequência das refeições e em algumas 

funções digestivas como absorção de nutrientes. Estas mudanças nesses 

pacientes podem favorecer o aparecimento de algumas complicações na 

saúde bucal como cárie dentária e doença periodontal (HAGUE & BAECHLE, 

2008; MARCICANO, 2013). 

A literatura mostra que foram encontradas alterações bucais em 

pacientes submetidos a cirurgia bariátrica como: placa bacteriana generalizada, 

aumento na incidência de cárie dentária e doença periodontal, diminuição do 

fluxo salivar estimulado, aumento de sensibilidade dentinária e dor (HELING et 

al., 2006; HAGUE & BAECHLE, 2008; MARCICANO, 2013). 

Em uma pesquisa realizada por Heling et al., (2006) foi feito um estudo 

com 113 pacientes, que foram submetidos à cirurgia bariátrica 4-5 anos atrás. 

Realizaram a auto-avaliação de pacientes bariátricos em relação à sua saúde 
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dentária e observaram que em 79% dos pacientes relataram que o vômito era 

mais frequente após a cirurgia; 73% não alteraram seus hábitos de higiene 

bucal;  60% não alteraram a frequência de consultas ao dentista; 37% 

relataram grandes hipersensibilidade após cirurgia; 44% relataram vômitos 

associados com alta sensibilidade e 80% dos pacientes visitaram o dentista 

devido a hipersensibilidade. Alguns relatos de casos clínicos também 

mostraram a relação entre cirurgia bariátrica e aumento da cárie dentária 

(HELING et al., 2006). 

O refluxo gastresofágico, vômito e regurgitação podem causar a erosão 

dentária, pois eles são capazes de reduzir o pH salivar para <4,5 causando a 

dissolução dos cristais de hidroxiapatita do esmalte dentário. Vem ocorrendo 

um aumento da disponibilidade de novos produtos alimentares ácidos e 

consequentemente um aumento no seu consumo gerando exposição da 

dentição a grandes quantidades de ácidos, contribuindo para o surgimento ou 

aumento da erosão dentária. Alguns pacientes que são submetidos a cirurgia 

bariátrica acabam fazendo ingestão de suco de limão com própolis em jenjum 

com o objetivo de aumentar a imunidade (MOURA-GREC et al., 2012; 

MARCICANO, 2013). 

Estudos relatam que o frequente contato do refluxo com a cavidade oral 

é um dos fatores associados ao desgaste dos elementos dentários. Segundo 

Alves et al., (2012), os pacientes que possuem estes problemas geralmente 

relatam hipersensibilidade, sensação de queimação na boca, aftas e gosto 

azedo. Branco et al., (2009), definem a erosão como um desgaste que ocorre 

no esmalte dental por meio de ação de substâncias químicas (MORAES et al., 

2014). 

Alves et al., (2012) realizaram uma pesquisa em 125 pacientes e 

avaliaram a prevalência de desgaste dentário em pacientes bariátricos. 

Verificou-se que todos os pacientes avaliados apresentaram algum desgaste 

dentário em diferentes níveis, mas a presença do desgaste dentário foi 

observada maior no grupo dos pacientes que já tinham sido submetidos à 

cirurgia bariátrica, mostrando que existe uma relação do desgaste dentário com 

a cirurgia bariátrica (MARCICANO, 2013). 
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Estudo realizado por Moura-Grec (2012) avaliou 50 pacientes que 

realizaram a cirurgia bariátrica em três períodos diferentes e foi observado fluxo 

salivar, desgaste dentário, doença periodontal e a presença das bactérias 

periodontopatogênicas no fluído gengival dos pacientes bariátricos (MORAES 

et al., 2014). 

A ligação entre obesidade e doença periodontal é devido as suas 

características inflamatórias. Embora os agentes de partida possam ser 

diferentes, ambos mostram níveis elevados de mediadores inflamatórios. 

Mesmo com sua relevância, o número de pesquisas que analisam a relação 

entre obesidade e microbiota periodontal ainda é pequeno. Nesse sentido, 

alguns estudos preliminares encontraram diferentes perfis microbianos após a 

comparação de grupos obesos e não obesos, indicando a necessidade de mais 

estudos nesta área (BERTOLINI et al., 2010).  

Apesar disto, Belstrom et al.,(2014) demonstraram em seu estudo não 

ter conseguido estabelecer uma associação entre o índice de massa corporal e 

perfis bacterianos salivares. O projeto de microbiota humano mostrou que as 

mudanças em nossa microbiota estão associadas a muitas doenças como a 

obesidade.  

Hague et al., (2008) estudaram um paciente após cirurgia bariátrica com 

um aumento significativo de cárie dentária. Os exames clínicos e os 

radiográficos dentais foram utilizados para avaliação das condições da perda 

óssea e lesão de cárie antes e após cirurgia. Verificou-se baixo fluxo salivar, 

capacidade tampão alterada, placa bacteriana generalizada pela cavidade 

bucal  e elevada atividade da cárie após a cirurgia, com isso foi possível 

observar que ocorreu um aumento de cárie dentária devido a queda do fluxo 

salivar desse paciente alterando sua barreira protetora (HAGUE & BAECHLE, 

2008). 

Moraes et al., (2014), mostraram que após serem submetidos a cirurgia 

bariátrica os pacientes relataram um aumento de ingestão noturna de 

alimentos. A ingestão noturna é relatada na literatura como um fator que 

interfere na saúde bucal, e que está relacionado com a  cárie dentária, 

principalmente se estiver associada a uma má higienização bucal.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Portanto, muitos estudos ainda estão sendo realizados a respeito da cirurgia 

bariátrica e suas implicações na saúde bucal. Observa-se que ainda existe uma 

falta de conhecimento da maioria dos profissionais da área da saúde em 

relação ao impacto que a cirurgia bariátrica pode ter sobre a saúde bucal. 

Dessa forma, é necessário a inclusão do cirurgião dentista à equipe 

multidisciplinar, para que esses pacientes tenham um melhor acompanhamento 

e orientação sobre as possíveis complicações bucais que poderão surgir após 

a cirurgia, minimizando os efeitos colaterais da cirurgia bariátrica. 
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