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Resumo: Diversos estudos avaliam os benefícios da dieta 

vegetariana para a saúde humana, este tipo de dieta está associado 

à diminuição de doenças crônicas não transmissíveis, como 

hipertensão, diabetes tipo 2, hipercolesterolemia, obesidade, câncer, 

e doenças cardiovasculares. Porém a literatura científica é escassa 

de estudos que avaliam a relação entre a dieta vegetariana e a saúde 

bucal. Este trabalho objetivou relacionar a dieta vegetariana com a 

saúde periodontal, para isto foram selecionados 74 indivíduos de 

ambos os sexos e diferentes idades, e foram classificados de acordo 

com suas dietas: ovo-lacto-vegetariano, lacto-vegetariano, vegano e 

onívoro. Dos 74 indivíduos, 62,2% (n = 46) dos indivíduos eram do 

sexo feminino e 37,8% (n = 28) do sexo masculino; 35,1% (n = 26) 

dos indivíduos eram ovo-lacto-vegetarianos, 14,9% (n = 11) veganos, 

2,7% (n = 2) lacto-vegetarianos e 47,3% (n = 35) onívoros, com idade 

média de 34,4 anos de idade (± 9,6 anos). O sangramento gengival 

foi utilizado como indicador para avaliar a saúde periodontal. Neste 

trabalho o tipo de dieta apresentou correlação positiva com a 

condição periodontal avaliada (r= 0,230, p= 0,049), sendo observado 

maior incidência de sangramento gengival no grupo dos onívoros. Os 

indivíduos onívoros avaliados apresentaram um maior nível de 

sangramento gengival quando comparado aos vegetarianos, 

sugerindo uma relação negativa entre o consumo de carnes e a 

saúde periodontal em nossa amostra. No entanto, a idade dos 



voluntários e o tempo de vegetarianismo podem ser responsáveis 

pelas diferenças encontradas, tornando necessário o 

desenvolvimento de outras amostras e análises. 

Palavras-Chave: dieta vegetariana; condição periodontal; 

relação entre dieta vegetariana e condição periodontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract: Several studies have evaluated the benefits of the 

vegetarian diet to human health. This type of diet is associated with a 

decrease in chronic noncommunicable diseases such as 

hypertension, type 2 diabetes, hypercholesterolemia, obesity, cancer, 

and cardiovascular disease. However the scientific literature is scarce 

of studies that evaluate the relationship between vegetarian diet and 

oral health. This work aimed to relate the vegetarian diet to 

periodontal health, for which 74 individuals of both sexes and different 

ages were selected and classified according to their diets: ovo-lacto-

vegetarian, lacto-vegetarian, vegan and omnivorous. Of the 74 

individuals, 62.2% (n = 46) of the individuals were females and 37.8% 

(n = 28) males; 35.1% (n = 26) of the subjects were ovo-lacto-

vegetarians, 14.9% (n = 11) vegans, 2.7% (n = 2) lacto-vegetarians 

and 47.3%) omnivores, with a mean age of 34.4 years (± 9.6 years). 

Gingival bleeding was used as an indicator to evaluate periodontal 

health. In this study, the type of diet presented a positive correlation 

with the periodontal condition evaluated (r = 0.230, p = 0.049), with a 

higher incidence of gingival bleeding in the omnivorous group. The 

evaluated omnivorous individuals showed a higher level of gingival 

bleeding when compared to vegetarians, suggesting a negative 

relationship between meat consumption and periodontal health in our 

sample. However, the age of the volunteers and the time of 

vegetarianism may be responsible for the differences found, 

necessitating the development of other samples and analyzes. 

 

Key-Words: vegetarian diet; periodontal condition; relationship 

between vegetarian diet and periodontal condition. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo a Sociedade Vegetariana Brasileira, vegetariano é o indivíduo 

que exclui da sua alimentação todos os tipos de carne, aves, peixes e derivados, 

podendo ou não utilizar laticínios ou ovos (Sociedade Vegetariana Brasileira, 

2017). Os vegetarianos alimentam-se prioritariamente de alimentos de origem 

vegetal (cereais, leguminosas, castanhas, sementes, verduras, legumes e 

frutas). Existem diversos subgrupos na população vegetariana, os principais são: 

ovo-lacto-vegetarianos, a qual abstêm-se de todas as carnes, mas consomem 

ovos e laticínios; lacto-vegetarianos, que excluem carnes e ovos da sua 

alimentação, mas consomem laticínios; ovo-vegetarianos, que não comem carne 

e laticínios, mas consomem ovos, e os vegetarianos estritos ou veganos, que 

excluem da sua alimentação todos os alimentos de origem animal, inclusive ovos 

e laticínios (PHILIPPI, 2015; ADA, 2009).  

Vários agentes motivadores levam à adoção de uma dieta vegetariana, 

tais como questões sociais, éticas, ecológica/ambiental, religiosa/espiritual, 

econômica, saúde, juízo de valor do indivíduo, valorização e respeito aos 

animais, rejeição ao paladar, ou até mesmo alergia ou intolerância por produtos 

de origem animal (PHILIPPI, 2015; PIMENTEL, 2014). 

Segundo pesquisa publicada em outubro de 2012, pelo Instituto Brasileiro 

de Opinião Pública e Estatística (IBOPE), 15,2 milhões de brasileiros se declaram 

vegetarianos, isso corresponde a 8% da população do país. Em pesquisa 

realizada em abril de 2018 também pelo IBOPE, constatou-se um aumento 

expressivo no número de brasileiros que se declaram adeptos desta dieta, a 

pesquisa aponta que 30 milhões de brasileiros, o que representa 14% da 

população do país, declaram-se seguidores desta dieta (IBOPE, 2012; IBOPE, 

2018). 

Os benefícios da dieta vegetariana para a saúde são documentados em 

diversos estudos, e está relacionada com a diminuição de doenças crônicas não 

transmissíveis, como hipertensão, diabetes tipo 2, hipercolesterolemia, 

obesidade, câncer, e doenças cardiovasculares. Além disso indivíduos 

vegetarianos apresentam menor IMC comparado aos onívoros, e veganos ainda 

menor que os vegetarianos. Estudos demonstram que indivíduos que seguem a 



dieta vegetariana reduz significativamente o IMC (índice de massa corporal) e a 

CC (circunferência de cintura) (PHILIPPI, 2015; PIMENTEL, 2014; PEDRO, 

2010). Além dos benefícios já descritos, parece que a dieta vegetariana, pode 

modular positivamente a saúde bucal.  

A área de Epidemiologia em Saúde Bucal no Brasil teve levantamentos 

nacionais, e o mais recente é o de 2010, feito pelo Ministério da Saúde (MS), 

contando com a participação articulada da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) 

e da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS). Na execução, houve a 

participação ativa das secretarias estaduais e municipais de saúde e contou com 

o apoio de entidades de classe odontológicas, universidades e institutos de 

pesquisa, articulados pela Coordenação-Geral de Saúde Bucal, por intermédio 

do seu Comitê Técnico Assessor para Vigilância em Saúde Bucal (CTA) e dos 

Centros Colaboradores do Ministério da Saúde em Vigilância da Saúde Bucal 

(Cecol). O projeto teve, ainda, o apoio da Associação Brasileira de Pós-

Graduação em Saúde Coletiva (Abrasco) e a colaboração do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE). (SB BRASIL, 2010) 

Tal levantamento foi feito com 47.005 indivíduos, com objetivo de 

conhecer a situação de saúde bucal da população brasileira urbana em 2010, 

subsidiar o planejamento e a avaliação das ações e dos serviços perante o 

Sistema Único de Saúde e manter uma base de dados eletrônica para o 

componente de vigilância à saúde da Política Nacional de Saúde Bucal. (SB 

BRASIL, 2010) 

Segundo o levantamento SB BRASIL, 2010, no grupo etário de 35 a 44 

anos (adultos), a presença de cálculo foi a condição mais expressiva, presente 

em 28,6% dos adultos examinados. Além disso, 19,4% tinham bolsas 

periodontais, sendo 15,2% rasas e 4,2% profundas. A Região Sudeste foi onde 

se identificou o maior percentual de adultos com cálculo (30,5%) e com bolsas 

(21,7%), sendo 16,7% rasas.  

A doença periodontal é definida como uma condição inflamatória dos 

tecidos periodontais (tecidos de suporte dos dentes causados por 

microorganismos específicos ou grupos de microorganismos específicos, 

resultando em destruição progressiva do ligamento periodontal e do osso 



alveolar com maior formação de profundidade de sondagem, recessão ou 

ambos). Se não tratada, leva à perda progressiva do osso alveolar, e à perda de 

dentes. Foi estimado que 40% a 90% da população global é afetada pela 

periodontite, sendo uma das epidemias mais prevalentes do mundo, e é uma das 

principais causas da perda de dentes em adultos.  (NAJEEB et al, 2016) 

A doença periodontal tem como agente etiológico de maior determinação 

para o seu desenvolvimento uma microbiota bacteriana periodontopatogênica 

aderida à superfície dentária, denominada biofilme dental (placa bacteriana). A 

presença constante deste biofilme normalmente sofre um processo de 

calcificação ou mineralização, formando o cálculo ou tártaro dentário, que pode 

ser localizado acima (supragengival) ou abaixo (subgengival) da margem 

gengival. (FARIAS et al, 2011)  

Existem vários fatores de risco para a doença periodontal: 

hipoalbuminemia, hiperglicemia (diabetes), e tabagismo. A doença periodontal é 

caracterizada por hiper-inflamação, envolvendo excesso de liberação de 

espécies reativa de oxigênio (ERO) por neutrófilos hospedeiros. ERO aumentado 

pela produção de estresse oxidativo, contribui para destruição do tecido, 

danificando o DNA e proteínas, causando peroxidação lipídica e oxidação de 

outras enzimas (antiproteases) e estimulantes mediadores pró-inflamatórios. A 

destruição dos tecidos periodontais é provocada pela produção de fatores 

inflamatórios liberado de células imunes. Os leucócitos polimorfonucleares são 

atraídos para o local da periodontite devido à presença de bactérias. Após a 

estimulação por antígenos bacterianos, os leucócitos produzem espécies reativa 

de oxigênio, enzimas e defensinas que degradam os agentes patogênicos 

durante a fagocitose. Devido à natureza não seletiva das ERO, os tecidos 

saudáveis também são afetados. Assim, ERO destrói células saudáveis durante 

a inflamação por danificar o DNA e estimular a produção de citocinas a partir de 

macrófagos e monócitos. Além disso, sugeriu-se que a ERO possa participar 

ativando osteoclastos, célula cuja função é a reabsorção da matriz óssea, além 

da regeneração e da remodelação do tecido ósseo (NAJEEB et al, 2016).  

Os tecidos periodontais malignos contêm uma maior quantidade de ERO 

do que os tecidos saudáveis por causa da destruição dos tecidos oxidativos. Uma 

variedade de nutrientes tem um grande impacto na saúde periodontal. A dieta 



humana contém vários antioxidantes sob a forma de micronutrientes. 

Micronutrientes antioxidantes incluem vitamina A (carotenóides e β-caroteno), 

vitamina C (ácido ascórbico), vitamina E (α-tocoferol), glutationa, e melatonina. 

Estudos sugerem que os antioxidantes podem superar a inflamação mediada 

pelo ERO do tecido periodontal (NAJEEB et al, 2016). 

Antioxidantes dietéticos, como vitamina C, vitamina E, e carotenóides, 

demonstraram ser protetores em doenças que envolvem inflamação crônica. Os 

mecanismos através dos quais os antioxidantes protegem os produtos 

biológicos, dos danos oxidativos, que incluem a eliminação de ERO e o sequestro 

catalítico de íons metálicos livres, (íons metálicos são os mais importantes pró-

oxidantes em alimentos) que promovem a formação de ERO (NAJEEB et al, 

2016). 

Uma alta ingestão de vitaminas e antioxidantes na dieta pode estar 

associada com menor risco de progressão da doença periodontal, uma vez que 

indivíduos vegetarianos, podem apresentar um maior consumo de vitaminas e 

antioxidantes, pode haver uma relação positiva entre a dieta vegetariana com a 

saúde periodontal. 

Macronutrientes são nutrientes necessários em quantidades adequadas, 

como, proteínas, carboidratos e gorduras. A ingestão elevada de carboidratos 

tem sido implicada em doença periodontal e cárie dentária. Uma dieta rica em 

açúcar incentiva a formação da placa e leva ou piora a decomposição dental 

associada a uma fraca higiene bucal (NAJEEB et al, 2016).  

Apesar da melhoria das condições de saúde bucal no Brasil, ainda são 

elevados os índices da doença periodontal e cárie. O cálculo dental desempenha 

um importante papel no desenvolvimento da doença periodontal, pois representa 

área retentiva para acúmulo do biofilme e reservatório de toxinas microbianas, 

promovendo efeitos deletérios nos tecidos gengivais (PARISOTTO, 2005).  

Segundo STAUFENBIEL et al (2013), em estudo realizado os 

vegetarianos revelaram melhores condições periodontais (menos sinais de 

inflamação, menos dano periodontal e melhores cuidados dentários 

domiciliares).  



O presente trabalho teve como objetivos, associar a dieta vegetariana com 

a saúde periodontal, relacionar a dieta vegetariana ao estado nutricional, e avaliar 

o tipo de dieta que possa ser indutora de uma melhor condição periodontal. 

Diversos estudos avaliam os benefícios da dieta vegetariana para a saúde 

humana, este tipo de dieta está associado à diminuição de doenças crônicas não 

transmissíveis, como hipertensão, diabetes tipo 2, hipercolesterolemia, 

obesidade, câncer, e doenças cardiovasculares. Porém a literatura científica é 

escassa de estudos que avaliam a relação entre a dieta vegetariana e a saúde 

bucal. Entender a relação entre o tipo de dieta e a saúde bucal, e seus desfechos 

para a saúde da população pode ajudar a desenvolver estratégias de saúde 

pública, evidenciando a importância deste trabalho. 

Acredita-se que indivíduos vegetarianos apresentem uma melhor 

condição periodontal em relação aos onívoros, uma vez que diversos estudos já 

descrevem a dieta vegetariana como protetora de doenças crônicas não 

transmissíveis, pode haver uma relação entre o tipo de dieta e a saúde 

periodontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÉTODOS 

Este projeto está vinculado ao Projeto de Pesquisa Dieta e saúde 

Periodontal: Quanto, de fato, a dieta influencia o acúmulo de cálculo 

dentário (Projeto Salivar). Coletou-se uma subamostra de 74 indivíduos deste 

projeto, para a realização deste estudo transversal. Os dados antropométricos 

registrados em protocolos foram coletados durante o atendimento nutricional, as 

variáveis de tempo e motivo da adoção da dieta vegetariana, foram obtidas 

através de questionário (ANEXO 2). O sangramento gengival foi utilizado como 

parâmetro para avaliar a condição periodontal dos indivíduos, os dados 

referentes a condição periodontal (sangramento), foram obtidos do projeto de 

pesquisa central (Projeto Salivar) (ANEXO 1). 

Questionário Estruturado  

Um examinador treinado e calibrado entrevistou todos os indivíduos por 

meio de um questionário estruturado. O questionário continha questões básicas 

de identificação do voluntário como nome, idade, sexo, estado civil, condições 

socioeconômicas, grau de escolaridade, etc... Também será levantado o 

histórico médico do indivíduo. O objetivo principal deste histórico é detectar a 

presença de doenças ou condições sistêmicas que se comportem como agentes 

modificadores da doença periodontal (tais como diabetes, HIV), hábitos como 

tabagismo, consumo de álcool, além de outros vícios parafuncionais. O 

questionário também investigou o histórico de saúde odontológica, captando 

informações sobre a higiene oral do candidato, as possíveis patologias com 

sinais e sintomas orais, a frequência com que visita um cirurgião dentista, além 

de situar no tempo as perdas dentárias, presenças de próteses fixas, removíveis 

e aparelhos ortodônticos ou ortopédicos. 

Variáveis de estudo 

Vegetarianismo 

Para classificação dos indivíduos em relação à prática alimentar, 

perguntou-se como ele se considerava: semivegetariano, ovolactovegetariano, 

lactovegetarino, vegano ou onívoro. Para ter a certeza que o indivíduo foi 

classificado conforme as definições previstas pela Sociedade Vegetariana 

Brasileira (SVB), questionou-se ainda quais dos itens são excluídos de sua 



alimentação (peixes, carnes, aves, ovos e leite e derivados). Após classificados 

como vegetarianos e seus subgrupos, os indivíduos foram então questionados em 

relação aos motivos que o levaram a aderir essa dieta e sobre o tempo de prática 

alimentar. 

 

Sexo 

Os indivíduos adultos foram classificados em sexo masculino ou feminino. 

 

Sociodemográficas 

Os indivíduos foram questionados em relação à idade, e nível de 

escolaridade. 

 

Estado nutricional 

O estado nutricional foi avaliado por meio do IMC (Quadro 1) obtido pela 

divisão do peso corporal (kg) pela estatura ao quadrado (m)2. Para obtenção do 

peso os indivíduos foram posicionados no centro da balança para melhor 

distribuição do peso, trajando o mínimo de roupas possível e descalças (WHO, 

1995).  

A estatura de cada participante foi aferida posicionando-o de costas para 

uma plataforma vertical, sobre uma superfície plana, com as mesmas roupas para 

a tomada de peso, calcanhares juntos e a cabeça posicionada de modo que a 

linha de visão fique perpendicular ao corpo (plano de Frankfourt) (WHO, 1995). 

 

Quadro 1 - Classificação do Estado Nutricional segundo IMC 

  

IMC (Kg/m2) Classificação 

18,5 a 24,9 Normal 

≥25 Alterado 

        Fonte: Adaptado de OMS, 1995 e 1998. 

 

Exame clínico periodontal 

Realizou-se o exame periodontal completo por profissionais previamente 

treinados e calibrados para o diagnóstico da condição bucal. O exame periodontal 



teve a coleta dos seguintes dados: biofilme visível, sangramento gengival, 

sangramento a sondagem, supuração, profundidade clínica de sondagem (PCS) 

e nível de inserção clínica (NCI). Tais dados foram mensurados em seis sítios por 

dente (mesio-vestibular, vestibular e disto-vestibular, distolingual, lingual e mesio-

lingual) e em todos os dentes (com exceção dos terceiros molares), para avaliação 

da condição periodontal nesta pesquisa ousou-se como parâmetro o sangramento 

gengival. 

 

Análise de dados 

O banco de dados foi feito em dupla digitação e as análises foram conduzidas 

pelo software SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versão 13.0. Para 

todas as análises foram considerado um nível de significância de 5% (p ≤ 0,05). 

Foi realizada análise descritiva das variáveis e aplicado o teste odds ratio com o 

objetivo de verificar o quanto a exposição a uma variável é mais frequente em 

casos do que em controles. 

Aspectos éticos  

A pesquisa tem aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Odontologia – Universidade de São Paulo.  

CAAE: 44197115.1.1001.0075  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS 

 Dos 74 indivíduos, 62,2% (n=46) eram do sexo feminino, 37,8% (n=28) do 

sexo masculino. Em relação ao tipo de dieta, 35,1% (n = 26) eram ovo-lacto-

vegetarianos, 14,9% (n = 11) veganos, 2,7% (n = 2) lacto-vegetarianos e 47,3% 

(n = 35) onívoros, com idade média de 34,4 anos de idade (± 9,6 anos), ou seja, 

indivíduos adultos. Em relação à classificação do estado nutricional (IMC) de 

acordo com o tipo de dieta (tabela 1), observa-se que para todas as dietas, há 

maior percentual de indivíduos eutróficos, porém maiores porcentagens de 

sobrepeso e obesidade são observadas entre os indivíduos lacto-vegetarianos e 

onívoros e de indivíduos de baixo peso entre os ovo-lacto-vegetarianos.  

Quando relacionamos os tipos de dieta e com os níveis de gengivite 

(tabela 2), observa-se que entre os indivíduos ovo-lacto-vegetarianos há maior 

percentual de indivíduos com gengiva saudável, já entre os onívoros, pode-se 

observar maior frequência de indivíduos com gengivite moderada e grave 

quando comparados aos demais indivíduos com outras dietas. O tipo de dieta 

apresentou correlação positiva com a condição periodontal avaliada (r = 0,230, 

p = 0,049), sendo observada maior incidência de sangramento gengival no grupo 

dos onívoros. 

Tabela 1. Classificação do IMC segundo o tipo de dieta, São Paulo, 2017. 

Tipo de 

dieta 

Baixo 

peso 

Eutróficos Sobrepeso Obesidade   

grau l 

Obesidade 

grau ll 

Total 

Ovo-lacto-

vegetariano 

15% 54% 19% 12% 0% 100% (n=26) 

Vegano 0% 64% 27% 9% 0% 100% (n=11) 

Lacto-

vegetariano 

0% 50% 0% 0% 50% 100% (n=2) 

Onívoro 0% 54% 23% 3% 20% 100% (n=35) 



Total 5% 55% 22% 7% 11% 100% (n=74) 

 

Tabela 2. Classificação da gengivite segundo o tipo de dieta, São Paulo, 2017. 

Tipo de dieta Classificação de Gengivite n % 

Ovo-lacto-vegetariano 

Saudável 15 57,7 

Gengivite leve 8 30,8 

Gengivite moderada 2 7,7 

Gengivite grave 1 3,8 

Total 26 100,0 

Vegano 

Saudável 6 54,5 

Gengivite leve 2 18,2 

Gengivite moderada 3 27,3 

Total 11 100,0 

Lacto-vegetariano Saudável 2 100,0 

Onívoro 

Saudável 14 40,0 

Gengivite leve 10 28,6 

Gengivite moderada 8 22,9 

Gengivite grave 3 8,6 

Total 35 100,0 

 

Tabela 3. Correlação entre os tipos de dieta e sangramento, São Paulo, 2017 

  Dieta 

  r p 

Sangramento 0,23 0,049* 

*p<0,05     

 



DISCUSSÃO 

 Segundo a mostra da presente pesquisa, pode-se observar que existe 

uma relação entre o tipo de dieta e a saúde periodontal, achados da literatura 

aponta a dieta vegetariana como protetora de diversas doenças crônicas, 

indivíduos que seguem esta dieta, na maioria das vezes apresentam um maior 

consumo de antioxidantes, uma vez que alimenta-se prioritariamente de 

alimentos de origem vegetal, que possuem maior biodisponibilidade destes 

compostos, os antioxidantes têm papel importante no combate aos radicais livres 

e no processo inflamatório, como a periodontite é caracterizada por um intenso 

processo inflamatório, uma dieta rica em antioxidantes demonstra ser 

minimizadora dos efeitos deletérios deste processo aos dentes. 

 Indivíduos vegetarianos apresentaram menor sangramento, em relação 

aos onívoros, ou seja, vegetarianos apresentam uma melhor condição 

periodontal, porém deve-se considerar outros fatores que possam modular a 

saúde periodontal. Indivíduos vegetarianos não só excluem de sua alimentação 

as carnes, mas também na sua maioria são caracterizados em geral por um 

estilo de vida mais saudável, deve-se considerar também a idade dos voluntários 

e o tempo de vegetarianismo que podem ser responsáveis pelas diferenças 

encontradas, tornando necessário o desenvolvimento de outras amostras e 

análises. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

 Os indivíduos onívoros avaliados apresentaram um maior nível de 

sangramento gengival quando comparados aos vegetarianos, sugerindo uma 

relação negativa entre o consumo de carnes e a saúde periodontal em nossa 

amostra. No entanto, outros fatores associados podem ter sido responsáveis 

pelas diferenças encontradas, como idade dos indivíduos, tempo de adesão à 

dieta, e estilo de vida. Tornando necessário o desenvolvimento de outras 

amostras e análises.  
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