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“We must all face the choice between what is right, and what is easy”. 

(J.K. Rowling) 

 

“We’ve all got both light and dark inside us. What matters is the part we 

choose to act on. That’s who we really are”. 

(J.K. Rowling) 



 

 

 



 

 

RESUMO 

 
Este estudo observacional e longitudinal avaliou a condição periodontal em gestantes 

com excesso de peso pré-gestacional durante os 2º e 3º trimestres da gestação e 

após o parto. No 2º trimestre (T1) gestacional as gestantes(n=93) foram divididas em: 

gestantes com excesso peso (GPE=53) e com peso normal (GPN=40) e 

posteriormente examinadas no 3º trimestre de gestação (T2) e após, no mínimo, 2 

meses do parto (T3). As pacientes foram avaliadas: a) Acometimentos sistêmicos na 

gestação - Hipertensão Arterial [HAr], Diabetes Mellitus Gestacional [DMG] e anemia 

(T1, T2 e T3); b) Ganho ponderal na gestação (T3); c) Condição periodontal - 

periodontite, gengivite e cálculo dentário (T1, T2 e T3); d) Qualidade de vida - 

Questionário Oral Health Impact Profile adaptado [OHIP-14] (T1 e T3); e) Dados 

antropométricos e condição de saúde sistêmica após a gestação. Teste t, Mann-

Whitney, Qui-quadrado, Kruskal-Wallis e regressão logística (Stepwise Forward) 

foram adotados (p<0,05). GPE mostraram maior frequência de DMG e HAr, no T1 e 

T2, respectivamente (p= 0,047 e p=0,004). GPE mostraram no T2 ganho ponderal 

total acima do esperado (p=0,019). Maior frequência de periodontite foi encontrada 

em todos os períodos para GPE (p<0,05). Houve diferença entre os grupos para 

gengivite apenas em T2 (p=0,011), sendo maior no grupo de GPE. GPN mostraram 

melhora de todos os parâmetros periodontais após o parto, enquanto GPE não 

mostraram diferença com relação a esses parâmetros entre os períodos. Não houve 

diferenças entre os grupos em T1 e T3 quanto as dimensões e escore total do OHIP-

14. Entretanto, três dimensões e o escore total do OHIP-14 melhoraram após o parto 

para ambos os grupos. No pós-termo, o grupo de GPE mostrou maior IMC, maior 

relação cintura-quadril e maior risco de desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares. A regressão logística mostrou que gestantes com periodontite no 3º 

trimestre e após o parto apresentaram, respectivamente, 4,28 e 11,70 mais chances 

de terem excesso de peso. Conclui-se que GPE apresentam piores condições 

sistêmica e periodontal na gestação e após o parto, sendo que a periodontite está 

intimamente ligada ao excesso de peso. Além disso, a presença de gengivite e 

periodontite durante a gestação impactam negativamente na qualidade de vida 

dessas pacientes.  

 

Palavras-chave: Obesidade. Sobrepeso. Gravidez. Periodontite. Qualidade de Vida. 



  



 

 

ABSTRACT 

 
Analysis of periodontal condition, and its impact on quality of life, in pregnant 

women with pre-pregnancy excessive weight before and after delivery 

 

This observational and longitudinal study evaluated the periodontal condition in 

pregnant women with pre-pregnancy overweight/obesity during the 2nd and 3rd 

trimesters of gestation and after delivery. In 2nd gestational trimester (T1), pregnant 

women (n=93) were divided into: pregnant women with excessive weight (PEW=53) 

and normal weight (PNW=40) and subsequently examined in 3rd trimester (T2) and, at 

least, 2 months after delivery (T3). Patients were evaluated: a) Systemic compromises 

during pregnancy - Arterial Hypertension [AH] Gestational Diabetes Mellitus – [GDM] 

and anemia (T1, T2 and T3); b) Gestational weight gain (T3) c) Periodontal condition 

- periodontitis, gingivitis and dental calculus (T1, T2 and T3); d) Quality of life - Oral 

Health Impact Profile Questionnaire [OHIP-14] (T1 and T3); e) Anthropometric and 

systemic health condition after gestation. T test, Mann-Whitney, Chi-square, Kruskal-

Wallis and logistic regression (Stepwise Forward) were adopted (p<0.05). PEW 

showed higher frequency of DMG and AH in T1 and T2, respectively (p=0.047 and 

p=0.004). In T2 PEW showed excessive weight gain, above that expected (p=0.019). 

Higher frequency of periodontitis was found in all periods for PEW (p<0.05). There 

were differences between groups regarding gingivitis only in T2 (p=0.011), being 

higher in PEW. PNW showed improvement of all periodontal parameters after delivery, 

whereas PEW showed no difference of these parameters between periods. There were 

no differences between groups in T1 and T3 regarding OHIP-14 overall score. 

However, three dimensions and total OHIP-14 score improved after delivery for both 

groups. In T3, PEW showed higher BMI, waist-hip ratio and risk of developing 

cardiovascular diseases. Logistic regression showed that pregnant women with 

periodontitis in the 3rd trimester and after delivery were, respectively, 4.28 and 11.70 

more likely to be overweight. It can be concluded that PEW present worse systemic 

and periodontal conditions during pregnancy and after delivery, and periodontitis is 

closely related to excess weight. In addition, worst oral condition during pregnancy 

negatively impacts quality of life of the patients. 

 

Key words: Obesity. Overweight. Pregnancy. Periodontitis. Quality of Life. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

- FIGURAS 

 

Figura 1 - Fluxograma representando a composição final da amostra .............. 37 

 

Figura 2 - Evolução (mediana ± 1º e 3º quartis) do IMC ao longo do tempo para 

os dois grupos. Letras diferentes significam diferenças estatísticas 

entre os períodos para um mesmo grupo. ......................................... 50 

 

Figura 3 - PS média (A), porcentagem de sítios com PS ≥ 4 mm (B), NCI médio 

(C) e porcentagem de sítios com NCI ≥ 4 mm (D), ao longo do tempo 

para os dois grupos. Letras diferentes significam diferenças 

estatísticas entre os períodos para o mesmo grupo. ......................... 56 

 

Figura 4 - Porcentagem de dentes com cálculo (A) e de sítios com SG (B), ao 

longo do tempo para os dois grupos. Letras diferentes significam 

diferenças estatísticas entre os períodos para o mesmo grupo. ........ 57 

 

Figura 5 - Valor quantitativo do OHIP-14 total no 2º trimestre e no pós-parto 

para os dois grupos. Linha central = mediana; caixa = 1º e 3º quartis 

e suíças = valores máximo e mínimo. Letras diferentes significam 

diferenças estatísticas. ...................................................................... 59 

 

- GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 - Distribuição das pacientes quanto ao ganho ponderal no 3º 

trimestre.. .......................................................................................... 50 

 

 

  



  



 

 

LISTA DE TABELAS E QUADROS 

 

- QUADROS 

 

Quadro 1 - Classificações e definições das categorias da doença periodontal ... 43 

 

Quadro 2 - Dimensões e suas respectivas questões do Oral Health Impact 

Profile adaptado (OHIP-14) ............................................................... 44 

 

- TABELAS 

 

Tabela 1 - Classificação do estado nutricional com base no IMC ....................... 38 

 

Tabela 2 - Ganho ponderal recomendado de acordo com IMC materno pré-

gestacional ........................................................................................ 39 

 

Tabela 3 - Classificação da relação cintura-quadril para mulheres..................... 45 

 

Tabela 4 - Avaliação das condições antropométricas, socioeconômicas e de 

higiene na amostra estudada ............................................................ 49 

 

Tabela 5 - Perfil demográfico da amostra estudada antes da gestação ............. 51 

 

Tabela 6 - Comparação entre grupos do comprometimento sistêmico pré e pós-

termo ................................................................................................. 51 

 

Tabela 7 - Comparação da condição sistêmica entre os períodos para cada 

grupo ................................................................................................. 52 

 

Tabela 8 - Avaliação entre os períodos do hábito de higienização para cada 

grupo ................................................................................................. 52 

 

Tabela 9 - Comparação dos parâmetros periodontais entre os grupos em T1 ... 53 



 

  



 

 

Tabela 10 - Comparação dos parâmetros periodontais entre os grupos em T2 ... 54 

 

Tabela 11 - Comparação dos parâmetros periodontais entre os grupos em T3 ... 55 

 

Tabela 12 - Comparação dos parâmetros periodontais entre os períodos na 

amostra estudada ............................................................................. 56 

 

Tabela 13 - Comparação do OHIP-14 entre os grupos no 2º trimestre e após o 

parto .................................................................................................. 57 

 

Tabela 14 - Comparação das variáveis antropométricas e RDCV entre grupos no 

T3 ...................................................................................................... 59 

 

Tabela 15 - Modelo 1 relacionando as variáveis demográficas com o desfecho .. 60 

 

Tabela 16 - Modelo 2 considerando a periodontite com relação ao desfecho ...... 61 

 

  



  



 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO .......................................................................................... 17 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA ..................................................................... 23 

 

3 PROPOSIÇÃO .......................................................................................... 31 

3.1 Objetivos gerais ......................................................................................... 31 

3.2 Objetivos específicos ................................................................................. 31 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS .......................................................................... 35 

 

5 RESULTADOS .......................................................................................... 49 

 

6 DISCUSSÃO ............................................................................................. 65 

 

7 CONCLUSÕES ......................................................................................... 77 

 

 REFERÊNCIAS ......................................................................................... 81 

 

 APÊNDICE ................................................................................................ 93 

 

 ANEXOS ................................................................................................... 103 

  



  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

  



 

 

 



Introdução  17 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Diversas alterações metabólicas e fisiológicas são percebidas durante a 

gestação. Dentre elas, alterações bioquímicas, hormonais e urinárias são 

evidenciadas desde a concepção até o parto (SOMA-PILLAY et al., 2016). Essas 

alterações promovem o crescimento fetal e a adaptação do corpo da gestante. 

Entretanto, podem aumentar o ganho ponderal durante a gestação e interferir na 

saúde da mulher e do feto (INSTITUTE OF MEDICINE (US) AND NATIONAL 

RESEARCH COUNCIL (US) COMMITTEE TO REEXAMINE IOM PREGNANCY 

WEIGHT GUIDELINES, 2009). 

 Os elevados níveis de progesterona e estrógeno na gestação estão associados 

com maior inflamação bucal, uma vez que reduzem a resposta imune das pacientes 

e exacerbam a resposta inflamatória na presença de placa bacteriana (SILVA DE 

ARAUJO FIGUEIREDO et al., 2017). Durante este período, os dentes podem 

apresentar mobilidade, mesmo na ausência da doença periodontal, devido a este 

aumento nos níveis hormonais que agem no periodonto (SCHEUTZ et al., 2002; SILK 

et al., 2008).  

 A gengivite é a doença bucal mais comum durante a gravidez, com prevalência 

de 60% a 75%, e é considerada uma inflamação do tecido gengival superficial 

(KINANE, 2001). A partir do segundo trimestre da gestação a gengivite é agravada 

pelas variações nos níveis de estrogênio e progesterona, que reduz a resposta 

imunológica das pacientes (GONZÁLEZ-JARANAY et al., 2017; KORNMAN, 

LOESCHE, 1980). Nessas situações, as gestantes devem ter maior controle da 

higiene bucal, quanto à escovação e ao uso do fio dental. Em casos mais severos, os 

cirurgiões-dentistas devem intervir nas pacientes, as quais serão submetidas à 

raspagem e, em determinadas situações, deve-se indicar o uso de enxaguatórios 

bucais (SILK et al., 2008). 

 A periodontite é uma doença bucal inflamatória crônica que resulta em 

destruição do ligamento periodontal e perda de osso alveolar (KINANE, 2001). Com a 

progressão desta doença, a destruição do tecido periodontal pode causar a perda 

dentária. Esta destruição do periodonto afeta, aproximadamente, 30% das mulheres 

em idade fértil (KUMAR; SAMELSON, 2006; SILK et al., 2008). 
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 No processo da periodontite ocorre a infiltração bacteriana no periodonto e as 

toxinas produzidas pelas bactérias estimulam uma resposta inflamatória crônica que 

destrói o tecido periodontal, causando mobilidade dentária (SILK et al., 2008). A 

periodontite na gestação pode produzir a bacteremia recorrente que, indiretamente, 

aciona uma fase de resposta hepática aguda, resultando na produção de citocinas, 

prostaglandinas (PGE 2) e interleucinas (IL-6 e IL-8), as quais impedem a gestação 

saudável, podendo afetar a saúde da gestante e do bebê (BOGGESS; EDELSTEIN, 

2006; SILK et al., 2008).  

 A mudança nos hábitos alimentares, caracterizada por uma alimentação mais 

rica em gorduras, açúcares e alimentos refinados, com redução no consumo de 

carboidratos complexos e fibras, aliada à redução da prática de exercícios físicos 

regulares, têm sido apontadas como fatores fundamentais para o aumento da 

prevalência global do excesso de peso (FORATORI et al., 2016). 

 O excesso de peso impacta negativamente na gravidez, podendo estar 

associado desde a ovulação irregular, até a infertilidade (TORLONI et al., 2009). Além 

disso, associa-se a efeitos adversos na gestação como a hipertensão arterial, pré-

eclâmpsia, diabetes mellitus gestacional, tamanho excessivo para a idade gestacional, 

parto prematuro, macrossomia, cesariana de emergência e parto forçado com auxílio 

de instrumentais (EL RAFEI et al., 2016; GAO et al., 2017; LI et al., 2014; YU et al., 

2013; ZILBERLICHT et al., 2016). O sobrepeso e a obesidade durante a gestação 

também estão relacionados ao maior risco de obesidade e complicações metabólicas 

e cardiovasculares para o filho (BUCHANAN; XIANG; PAGE, 2012; TAN et al., 2015).  

 Sabe-se que sobrepeso e obesidade estão associados com a doença 

periodontal, uma vez que o tecido adiposo do paciente com excesso de peso secreta 

mediadores inflamatórios, como a proteína C-reativa, que tornam os hospedeiros 

suscetíveis à inflamação generalizada. Na cavidade bucal, a inflamação gengival 

ocorre devido à redução da resposta imune na presença de placa bacteriana, 

progredindo para destruição dos tecidos periodontais, podendo causar a perda 

dentária (DE MOURA-GREC et al., 2014; GENCO et al., 2005; KHAN et al., 2018; 

VIRTO et al., 2018). 

 A relação entre a doença periodontal e a obesidade pode ter implicações 

relevantes para a saúde pública, visto que tais condições são importantes fatores de 

risco para cardiopatias (DE MOURA-GREC et al., 2014; LÓPEZ-JIMÉNEZ; CORTÉS-

BERGODERI, 2011; SAINI; SAINI; SAINI, 2010; TREVISAN; DORN, 2010). 
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 As consequências bucais do sobrepeso/obesidade e da gestação podem 

impactar negativamente na qualidade de vida dos indivíduos, prejudicando o bem-

estar físico, psíquico e social. O cirurgião-dentista deve assegurar a qualidade de vida 

das pacientes durante a gestação, focando não apenas no tratamento, mas também 

na prevenção e promoção de saúde, promovendo saúde para a mãe durante e após 

a gestação e para o bebê desde a infância até a fase adulta. 

 Diversos estudos destacaram o impacto negativo da condição bucal na 

qualidade de vida durante a gestação (ACHARYA, BHAT, 2009; ACHARYA, BHAT, 

ACHARYA, 2009; GEEVARGHESE, BASKARADOSS, SARMA, 2017; LU et al., 2015; 

MOIMAZ et al., 2016; MUSSKOPF et al., 2018; SHAH, BATRA, QURESHI, 2017; 

WANDERA et al., 2009). Entretanto, diferentes variáveis bucais foram abordadas nos 

estudos e nenhum deles avaliou, especificamente, o impacto da condição bucal na 

qualidade de vida em gestantes com excesso de peso pré-gestacional nos períodos 

pré e pós-termo.  

 A associação entre excesso de peso e periodontite durante a gestação foi 

encontrada previamente (CHAPPER et al., 2005; LEE et al., 2014; PISCOYA et al., 

2012; VOGT et al., 2012; XIE et al., 2014; ZAMBON et al., 2018). No entanto, 

diferentes classificações para periodontite e diferentes pontos de corte para o IMC 

foram adotados. Além disso, todos os estudos foram do tipo observacional e 

transversal. 

 Considerando que tanto na obesidade, quanto na gestação, alterações 

periodontais são percebidas, este estudo longitudinal buscou investigar as 

consequências bucais da associação de ambos os fatores no pré e pós-termo e a 

repercussão destas consequências na qualidade de vida das pacientes.
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7 CONCLUSÕES 

 

 

 Com base neste estudo, concluiu-se que pacientes com excesso de peso pré-

gestacional apresentam maior frequência de periodontite durante a gestação e após 

o parto, quando comparadas com gestantes de peso normal. Além disso, a pior 

condição bucal durante a gestação impacta negativamente na qualidade de vida das 

pacientes, independentemente do estado nutricional antes da gravidez.  

 

a) Os grupos não diferiram quanto aos hábitos de higiene bucal e visita regular ao 

dentista em todos os períodos analisados. No entanto, ambos os grupos 

apresentaram redução da frequência diária de escovações dentais e do uso do 

fio dental após o parto; 

b) O sangramento gengival e frequência de gengivite foi diferente entre os grupos 

apenas no 3º trimestre de gestação, sendo maior para o grupo de GPE. 

Entretanto, ao comparar os períodos avaliados, GPE não mostraram diferença 

para a classificação de gengivite, enquanto GPN mostraram aumento na 

frequência de gengivite após o parto; 

c) GPE mostraram maior prevalência de sítios com PS e NCI maior ou igual à 4 

mm em todos os períodos avaliados. Quando os períodos foram comparados, 

GPE não mostrou diferença para estas variáveis, enquanto gestantes com peso 

normal mostraram redução destas variáveis após o parto;  

d) GPE mostraram maior frequência de periodontite em todos os períodos 

avaliados, mas não houve diferença entre os períodos. Em contrapartida, GPN 

mostraram redução da frequência de periodontite após o parto;  

e) Não houve diferenças estatísticas entre os grupos no 2º trimestre e nem no 

pós-parto para o escore total do OHIP-14. Entretanto, houve melhora na 

limitação funcional, desconforto psicológico e incapacidade social para os dois 

grupos no pós-termo. Houve diminuição do escore total do OHIP-14 no pós-

parto para os dois grupos; 

f) No 3º trimestre, o grupo de gestantes com excesso de peso pré-gestacional 

demonstrou maior ganho ponderal excessivo; 
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g) Gestantes com periodontite no 3º trimestre e após o parto mostraram, 

respectivamente, 4,28 e 11,70 mais chances de apresentarem excesso de 

peso; 

h) No pós-termo, pacientes com peso excessivo pré-gestacional permaneceram 

com elevados valores antropométricos e apresentaram maior risco de 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares. 
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