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RESUMO 

 

 A periodontite é uma infecção que envolve microrganismos gram-negativos que podem 

produzir uma alteração local quanto sistêmica, o que possibilita uma associação entre 

periodontite e ocorrências adversas durante o período gestacional. A partir de uma  revisão 

bibliográfica narrativa utilizando-se como base de dados:Pubmed/ Medline, Scielo, Lilacs  do 

período de 1994 a 2011,obteve-se resultados que indicam que a  presença dos micro-

organismos e de suas endotoxinas podem provocar uma resposta tecidual exacerbada 

associada à liberação de interleucina-1 (IL-1), prostaglandinas (PG) e fator de necrose 

tumoral (TNF-α), além do aumento da produção de proteína C reativa e outros mediadores 

químicos  envolvidos também no desencadeamento do parto.Portanto a equipe de saúde da 

família deve estar em alertada para a importância da saúde bucal das gestantes sob seus 

cuidados não só em função da saúde da mãe ,mas devido ao risco da doença periodontal 

aumentar a incidência de baixo peso ao nascer e partos prématuros, principalmente se a 

mulher apresentar mais de 30 anos de idade e for da raça negra. 

Descritores:Doenças periodontais,Prematuro,Recém nascido de baixo peso. 
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ABSTRACT  

The periodontite is an infection that involves gram-negative microorganisms that can produce 

a local alteration as systemic, what makes possible an association between periodontitis  

and adverse occurrences during the period gestacional. A narrative bibliographical revision 

was accomplished through an analysis of the literature being used as base of data: Pubmed / 

Medline, Scielo, Lilacs of the period of 1994 until 2011. The presence of the microorganisms 

and of your endotoxinas they can provoke an answer exacerbated tissue associated to the 

interleucina-1 liberation (IL-1), prostaglandinas (PG), and factor of necrosis tumoral (TNF ), 

besides the increase of the protein production C reactivates and other chemical mediators 

also involved that can to unchain of the childbirth. Therefore the team of health of the family 

should be in having alerted for the importance of the pregnant women oral health under your 

cares not only in function of the mother's health,but due to the risk of the disease periodontal 

to increase the incidence of low weight when being born and childbirth before completing 37 

weeks , mainly if the woman presents more than 30 years of age and she goes of the black 

race. 

Descriptors: Periodontal disease; Premature;Low Birth Weights infants. 
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Sul 
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UTI Unidade de terapia intensiva 
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INTRODUÇÃO 

 

A periodontite é uma infecção crônica que envolve microrganismos gram-negativos 

que podem produzir uma infecção local e sistêmica, o que possibilita uma associação entre 

periodontite e ocorrências adversas durante a gravidez. (ÀGUEDA, ECHEVERRIA e 

MANAU, 2008) 

Doença periodontal engloba uma série de alterações patológicas que ocorrem no 

periodonto, ou seja, nos tecidos que circundam o dente; salientam-se entre eles a gengiva, o 

osso alveolar, o cemento e o ligamento periodontal.  As doenças periodontais podem ser 

agrupadas principalmente em dois grandes grupos: gengivite e periodontite. Na primeira, 

apenas os tecidos moles das gengivas são alterados, enquanto que na segunda além dos 

tecidos moles também os tecidos duros são afetados. Em alguns indivíduos se uma 

gengivite não é tratada, o processo patológico pode atingir os tecidos duros e gradativa ou 

abruptamente, eles são alterados, constituindo-se numa periodontite. A principal alteração 

na periodontite é a reabsorção do osso alveolar e o desaparecimento das fibras que unem o 

osso ao dente (ligamento periodontal). Com isso acontece a chamada perda de inserção. Da 

relação bactérias invasoras versus organismo invadido, ocorre uma serie de reações que se 

traduzem por alterações locais e, ao que tudo indica, também à distância. Na gengivite, a 

flora é predominantemente constituída por bactérias gram-positivas, aeróbicas, sacarolíticas 

e imóveis. Na periodontite predominam bactérias gram-negativas, anaeróbias ou 

microaerófilas. (LOURO et al., 2001). 

A presença destes microrganismos e de suas endotoxinas podem provocar uma 

resposta tecidual exacerbada associada à liberação de interleucina-1 (IL-1), prostaglandinas 

(PG) e fator de necrose tumoral (TNF-α), mediadores químicos envolvidos também no 

desencadeamento do parto.( BRUNETT, 2002), além do aumento da produção de proteína 

reativa-C.(SHARMA,RAMESH e THOMAS, 2009), . Os níveis de prostanglandina (PGE2) e 

de Fator de Necrose Tumoral (FNT) aumentariam progressivamente durante a gestação até 

que um limiar crítico é atingido para induzir o trabalho de parto. Estas moléculas produzidas 

no periodonto poderiam ser lançadas na circulação, atravessar a placenta e elevar os níveis 

de PGE e FNT no líquido amniótico. (LOURO et al., 2001) . 

Há indícios da existência de associação entre doença periodontal materna e baixo 

peso ao nascer e que seu efeito foi potencializado pelo baixo nível de escolaridade materna. 

(CRUZ  et al., 2005) 
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O tratamento odontológico é essencial para uma saúde bucal ideal e se estende 

inclusive durante o período gestacional. A realização de intervenções de prevenção , o 

tratamento da periodontite ou uso de anestésicos locais durante gravidez não está  

associado a um aumento do risco para o feto em desenvolvimento. Por outro lado, 

resultados adversos na gravidez, tais como baixo peso ao nascer, prematuridade e pré-

eclâmpsia, ocorrem em mulheres que não recebem o tratamento (WRZOSEK & 

EINARSON,2009). 

É imprescindível que haja uma maior integração entre os profissionais que atuam no 

atendimento a gestantes além de uma maior inserção do cirurgião-dentista nesse 

grupo.(ARAÚJO et al., 2009). Nesse sentido, este trabalho pode contribuir para melhorar o 

conhecimento de toda a equipe sobre o tema. 
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OBJETIVO GERAL 

O objetivo deste trabalho é se realizar uma revisão de literatura para uma melhor 

elucidação do tema: a influência da doença periodontal no peso dos recém-nascidos e nos 

partos prematuros. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Levantar evidências científicas que correlacionam a doença periodontal com 

as ocorrências adversas durante a gravidez.; 

• Divulgar na Unidade Básica de Saúde o tema para que o atendimento às 

gestantes seja realizado de forma integrada por toda equipe de saúde; 

• Abordar o tema de forma a integrar o odontólogo na equipe da unidade básica 

de saúde. 
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JUSTIFICATIVA 

  A doença periodontal tem sido relacionada a nascimentos prematuros e de 

baixo peso, assim como outros fatores como a hipertensão, ruptura prematura da 

membrana, idade materna avançada ou precoce, baixo nível sócio-econômico.  Desta 

maneira é importante ressaltar a necessidade do cirurgião-dentista estar inserido na 

equipe da saúde da família, acompanhando os exames pré-natais,evitando-se a 

ocorrência de complicações pós-parto. Busca-se levantar evidências científicas que 

correlacionam a doença periodontal às ocorrências adversas durante a gravidez e 

elucidar o tema para que o atendimento às gestantes seja realizado de forma 

integrada por toda equipe de saúde. 
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METODOLOGIA 

 

Realizou-se uma revisão bibliográfica narrativa, através de uma análise da literatura 

utilizando-se como base de dados:Pubmed/ Medline, Scielo, Lilacs. As produções 

selecionadas datam do período de 1994 a 2011 nos idiomas em português e inglês. 

Utilizaram-se os seguintes descritores: Doenças periodontais,Prematuro,Recém 

nascido de baixo peso. 
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REVISÃO DE LITERATURA 

Collins et al. (1994) descreveram em seu estudo o efeito das endotoxinas 

bacterianas gram-negativas (lipopolissacarídeo-LPS) em hamster  durante a gravidez , 

através da  indução intravenosa com Escherichia coli    e  Porphyromanas gingivalis, 

sugerindo que a exposição materna à P.  gingivalis  antes e durante a gravidez 

pode provocar efeitos deletérios sobre o desenvolvimento do feto, como malformação  fetal, 

retardo de crescimento e até morte fetal.   

Rosell et al.(1999) avaliando 41 gestantes com idades que variam de 16 a 37 anos, 

em São Paulo,demonstrou que 100% das gestantes apresentaram alguma alteração 

gengival.Destas 9,8% as atividades preventivas atenderiam sua necessidades, 61% 

necessitariam de raspagem e/ou eliminação de margens restauradoras defeituosas e 29,2% 

de tratamento mais complexo. 

Louro et al.,(2001) avaliaram a influência da doença periodontal na gravidez sobre o 

peso de nascimento dos recém-nascidos no Hospital São Lucas da PUCRS- Porto Alegre 

em que mães de recém-nascidos com peso menor que 2500 gramas foram selecionadas na 

forma de amostra de conveniência (Grupo I ) e as de recém-nascido a termo, com peso 

maior de 2500 gramas (Grupo II ) , sendo este último o grupo controle. As mães eram 

examinadas por um mesmo periodontista que não era informado do peso da criança, o qual 

utilizou uma sonda milimetrada para medir a perda de inserção do osso alveolar. Ambos os 

grupos de mães eram similares no que se refere à idade, paridade, raça, estatura, nutrição, 

tabagismo, uso de álcool, situação socioeconômica, pré-natal, rotura prematura de 

membranas, corioamnionite, bacteriúria, placenta prévia, descolamento de placenta, 

hipertensão prévia, pré-eclampsia e cardiopatia. Constatou-se que a maioria dos recém-

nascidos do Grupo I esteve internada na UTI Neonatal, tendo permanecido, em média, 128 

dias na UTI, enquanto nenhum recém-nascido do Grupo II necessitou de UTI. A soma do 

tempo total de hospitalização dos recém-nascidos do Grupo I foi quase 5 vezes maior do 

que a do Grupo II e os indicadores de doença periodontal foram significativamente 

diferentes quando comparados os grupos de estudo (baixo peso ao nascer) e controle (peso 

ao nascer normal). A implicação da possível associação causal entre doença periodontal e 

baixo peso ao nascer não pode ser minimizada. O baixo peso ao nascer aumenta 

significativamente o risco de morte, seqüelas neurológicas e neurodesenvolvimento 

insatisfatório. Além disso, implica custos elevados, uma vez que um grande percentual de 

recém-nascidos de baixo peso ao nascer necessita de tratamento intensivo ou intermediário. 

Silveira et al., (2009), através de uma análise de dados do  Sistema de Informação 

de Nascidos Vivos (SINASC) entre 1994 e 2005 constataram sobre um aumento da taxa de 
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prematuridade no Brasil em geral, sendo de 5 % em 1994, para 5,4 % em 1998, 5,6% em 

2000, atingindo 6,6% em 2005. Em 2005, a prevalência de prematuridade foi de 7,4% na 

região sudeste e 5,1% na região Norte, constatando as diferenças regionais. 

Em um estudo avaliando ratos, contradizendo toda a literatura, Galvâo et al. (2003) 

verificaram que não se pode observar a relação entre periodontite e nascimento de filhotes 

de baixo peso.  

Um estudo randomizado controlado com 870 mulheres com gengivite associada à 

gravidez descobriu que o tratamento (controle de placa, dimensionamento e lavagem com 

clorexidina 0,12%) e manutenção (instrução de higiene oral e remoção manual da placa 

supragengival a cada 2 a 3 semanas até o parto) significativamente reduziu o nascimento 

prematuro ou baixo peso ao nascer. (LOPEZ et al., 2005) 

Cruz  et al.,(2005) em um estudo de caso–controle com 302  mulheres em uma 

instituição pública  que presta atendimento exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde 

aponta para a associação entre doença periodontal materna e baixo peso ao nascer. O 

grupo “caso” foi composto por mães de crianças nascidas de parto normal e peso inferior a 

2.500g e o grupo “controle’ mães de recém nascidos de parto  normal e com peso igual ou 

superior a 2.500g. Das mães do grupo “caso” 57,8% apresentavam a doença periodontal 

contra 39% do grupo controle. Verificou-se ainda, que 13,7% dos casos e 7,5% dos 

controles portadores de doença periodontal apresentavam-na sob a forma generalizada, e 

na forma localizada, essa doença foi observada em 86,3% dos casos e 95,5% dos controles. 

Na análise da associação bruta, verificou-se que entre as portadoras da doença a chance do 

filho apresentar baixo peso ao nascer era cerca de duas vezes maior que entre aquelas sem 

a doença. Mães com nível de escolaridade menor ou igual a quatro anos de estudo e 

portadoras de doença periodontal, tiveram chance quatro vezes maior de ter filho de baixo 

peso ao nascer, quando comparadas àquelas sem essa patologia 

Minagawa et al.(2006) levantam em seu estudo outros importantes fatores 

relacionados às condições maternas que podem culminar com parto de criança de baixo 

peso.Entre estes estão as condições maternas de trabalho, pré-natal, nutricionais (altura, 

peso inicial, final e ganho na gestação) e sócioeconômico- demográficas (idade, situação 

conjugal, escolaridade, renda familiar).Os autores deste encontraram maior freqüência de 

baixo peso nas crianças entre mães com peso pré-gestacional menor que 45kg, em relação 

àquelas com 70kg ou mais. Mães de crianças com baixo peso apresentaram ganho de peso 

significativamente menor que mães de crianças com peso ao nascer normal. Das mulheres 

que não fizeram o pré-natal, 60% ganharam menos que 7kg, enquanto das que fizeram pré-

natal, apenas 16,4% apresentaram ganho de peso insuficiente. A incidência de 25% de 
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baixo peso entre mães com menos de 20 anos foi de 1,5 a 2,5 vezes maior que as relatadas 

por outros estudos. Em relação à escolaridade, o estudo aponta para uma diferença na 

proporção de baixo peso de 7,3% entre mães com 8 anos ou menos de estudo, comparado 

a 2,3% entre mães com mais de 8 anos de estudo, porém sem significância estatística, 

assim como também não se verificou diferença significativa entre a renda familiar de 

crianças com baixo peso  e peso normal. 

Tarannum e Faizuddin (2007) fizeram um estudo avaliando um total de 200 mulheres 

grávidas com periodontite divididas aleatoriamente em grupos de tratamento e controle. 

Todas as mulheres passaram por exame periodontal. As mulheres no grupo de tratamento 

não-cirúrgico receberam tratamento periodontal durante a gestação, e os do grupo controle 

receberam tratamento periodontal após o parto. A terapia periodontal incluiu instruções de 

controle de placa e raspagem e alisamento radicular realizado sob anestesia local. As 

medidas de desfecho analisadas foram a idade gestacional e peso ao nascimento do bebê. 

Cinquenta e três partos ocorreram com menos de 37 semanas de gestação no grupo de 

tratamento e 68 no grupo controle. Vinte e seis crianças com baixo peso foram registradas 

no grupo de tratamento, e 48 foram observadas no grupo controle. A média da idade 

gestacional encontrada foi de 33,8 ± 2,8 semanas e de 32,7 ± 2,8 semanas no tratamento e 

controle, respectivamente. A diferença foi estatisticamente significativa em P <0,006. O peso 

médio foi de 2,565.3 ± 331,2 g no grupo de tratamento e 2,459.6 ± 380,7 g no grupo 

controle, sendo a diferença estatisticamente significativa em P <0,044. Um modelo de 

regressão múltipla mostrou um efeito significativo do tratamento periodontal sobre o 

desfecho nascimento. A terapia periodontal não- cirúrgica pode reduzir o risco de 

nascimentos prematuros em mães que estão afetados por periodontite. Um estudo adicional 

multicêntrico, randomizado, ou ensaios clínicos controlados são necessários para confirmar 

esta relação entre periodontite e nascimento de crianças de baixo peso. 

Um estudo foi realizado por Marakoglu et al. (2008), na Faculdade de Medicina, 

Konya, Turquia com  mulheres que foram pacientes do Departamento de Médico da Família, 

na Universidade Cumhuriyet. O tamanho total da amostra do estudo foi de 48 mães (20 

casos e 28 controles). Os dados foram obtidos do registro de pré-natal.Os casos 

denominados de controles são definidos como situações em que a mãe obtiveram um bebê 

com peso maior de 2.500g nascido após uma gestação de 38 semanas e os casos são as 

situações em que o bebê possui um peso inferior a 2.500 g e nascido antes de 37 semanas 

de gestação.  Um exame periodontal foi realizado em 48 mães logo após o nascimento de 

seus filhos, por um mesmo examinador, avaliando profundidade de sondagem, índice de 

sangramento gengival e radiografia panorâmica. A análise sugeriu que a periodontite 
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aumentou o risco em quase 4 vezes para partos prematuros e crianças de baixo peso ao 

nascer. Em associação com a vaginose bacteriana aumentou a incidência para 12 vezes. 

Na tabela abaixo estão relacionados alguns dos estudos mais importantes : 

 

ESTUDO TAMANHO DA 
AMOSTRA 

RESULTADOS CONCLUSÂO 

Louro et al., 2001 

Doença 

Periodontal e 

baixo peso ao 

nascer. 

(grupo I)-13 mães 

de recém-nascidos 

com peso <2500g  

(grupo II)-13 mães 

de recém nascidos 

co peso >2500g  

A soma total do tempo 

total de hospitalização 

dos recém-nascidos do 

Grupo I foi quase 5 

vezes maior do que a 

do Grupo II.  

Os índices de extensão 

e severidade da 

doença gengival foram 

maiores no Grupo I, 

sendo a diferença entre 

os grupos foi 

estatisticamente signifi-

cante. 

 

Existe uma forte 

associação entre 

Doença periodontal 

e baixo peso ao 

nascer. 

Budunelli et al., 
2005 
Periodontal 
infections and pre-
term low birth 
weight: a case-
control study. 

TotaL:181 mulheres 

Grupo caso-53 

mulheres 

Grupo controle-128 

controles 

Avaliou-se 

profundidade de 

sondagem, recessão 

gengival,sangrament

o á sondagem  3 

Grupo caso- encontrou-

se maior taxa de 

P.intermedia, fuso-

bacterium nucleatum, 

peptostreptococcus 

micro, campylobacter 

rectus, Eikenella 

corrodens, seleno-

monas noxia e S. 

intermedius,P. micros e 

C. rectus estão 

relacionados a um 

Não há relação 

entre casos de 

prematuridade e de 

baixo peso em 

relação á saúde 

periodontal materna. 
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dias após o parto. maior risco de parto 

prematuro e de baixo 

peso ao nascer. 

P. nigrescens e A. 

Actinomycetemcomitan

s diminui o risco de 

parto prematuro e de 

baixo peso. 

Uma única bactéria não 

apresentou qualquer 

relação com parto 

prematuro e de baixo 

peso . 

Cruz et al., 2005 

Doença 

periodontal 

Materna como 

fator associado ao 

baixo peso ao 

nascer 

Total:302 mulheres 

 Grupo caso-102 

mulheres de 

nascidos vivos de 

baixo peso. 

 Grupo controle_ 

200 mães de 

nascidos vivos com 

peso normal 

Grupo caso- 57,8% 

das mães apresen-

tavam doença Perio-

dontal; 

 Grupo controle- 39% 

apresentavam doença 

periodontal, principal-

mente as que 

possuíam  escolaridade 

menor de 4  anos de 

estudo. 

 Há associação 

entre doença Perio-

tal e Baixo Peso. 

Santana et al., 
2005  

A Doença 

Periodontal Como 

Fator de Risco em 

Gestantes com 

Bebês Prematuros 

 

Total de160 pacien-
tes e seus filhos 
(160 recém-
nascidos). 

91,2% das puérperas 
avaliadas apresen-
tavam prevalência de 
doença periodontal, 
sendo a mesma 
classificada segundo 
os níveis: leve (38,8%), 
moderado (37,5%) e 
grave (14,9%) e, dentre 
estas, apenas 11% 
tiveram parto prema-
turo com crianças de 
baixo peso ao nascer. 

Não existiu asso-
ciação significativa 
entre doença perio-
dontal e crianças 
prematuras de baixo 
peso ao nascer. 
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Alves e Ribeiro, 
2006. 

Associação entre 

doença periodontal 

e nascimentos de 

bebês prematuros 

e de baixo Peso 

Total: 59 mães 

Grupo I- 19 mães 

que tiveram bebês 

prematuros e de 

baixo peso 

GrupoII_ 40 mães 

que tiveram bebês a 

termo. 

84,2% do grupo I 

tinham doença perio-

dontal contra 37,5% do 

grupo II. 

A Doença Periodon-

tal materna atuou 

como fator asso-

ciado para a 

prematuridade e 

baixo peso ao 

nascimento. 

Vogt, 2006 

Doença periodon-

tal e resultados 

perinatais adver-

sos em uma coorte 

de gestantes 

Total: 334 mulheres 

com baixo risco 

gestacional 

 

A raça negra esteve no 

limite da significação 

estatística para maior 

prevalência de doença 

periodontal. 

A prevalência da 

doença periodontal de 

moderada a grave 

nesta amostra de 

gestantes de baixo 

risco foi de 47%, e de 

casos com perda de 

inserção foi de 95,2%; 

  

A incidência de 

parto pré-termo, de 

recém-nascidos de 

baixo peso e de 

recém-nascidos pe-

quenos para a idade 

gestacional não se 

associou com a 

doença periodontal 

na análise univa-

riada. 

 Apenas a ocorrên-

cia de amniorrexe 

prematura foi 

comparativamente 

maior no grupo com 

doença periodontal 

de moderada a 

grave; 

Camata, Macedo 
e Duarte, 2007. 

O impacto do 

processo saúde-

doença periodontal 

 Total: 28 gestantes 

 Grupo A- 6 

gestantes com 

ausência de doença 

33,3% das gestantes  

com  ausência  de 

doença periodontal 

tiveram parto prema-

turo contra 22,7%  que 

Não se encontrou 

significância entre 

doença Periodontal 

e parto prematuro. 
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em gestantes em 

relação ao parto 

prematuro 

Periodontal; 

 Grupo B -22 

gestantes com 

presença de doença 

periodontal 

apresentavam a doen-

ça. 

Tarannum e 
Faizuddin, 2007. 

Effect of 

periodontal 

therapy on 

pregnancy 

outcome in women 

affected by 

periodontitis 

Total: 200 mulheres 

com periodontite. 

Grupo de trata-
mento- receberam 

terapia periodontal 

não cirúrgica 

durante o período 

gestacional 

Grupo controle_ 

receberam trata-

mento periodontal 

após o parto. 

53 partos pretermo 

ocorreram no grupo 

controle; 

68 partos pretermo 

ocorreram no grupo 

controle. 

 Nasceram 26 bebês 

de baixo peso no 

tratamento e 48 bebês 

no controle. 

 Idade gestacional no 

grupo Tratamento:- 

33,8+_2,8 semanas 

Idade gestacional no 

grupo controle: 

-32,7+_ 2,8 semanas. 

Peso médio no grupo 

tratamento: 

2.565,3+_333,1g 

Peso médio no grupo 

controle: 

2.469,6+_380,7g 

 

O tratamento cirúr-

gico periodontal não 

cirúgico pode reduzir 

o risco de nasci-

mento pré –termo 

em mães que são 

afetadas pela perio-

dontite, ou seja, há 

um efeito signifi-

cativo do tratamento 

periodontal sobre o 

desfecho dos nasci-

mentos. 

Tretin et al., 2007 Total: 143 mulheres Pacientes com mais de Quanto aos fatores 



22 
 

22 
 

Doença 

periodontal em 

gestantes 

e fatores de risco 

para o parto 

prematuro 

 

Grupo caso- 70 

mulheres que 

tiveram parto prema-

turo (<37 semanas) 

Grupo controle_73  

mulheres de parto a 

termo(>37 semanas) 

30 anos tem 1,3 mais 

chances de ter parto 

prematuro do que 

aquelas com menos 

idade. 

Mulheres que nunca 

realizaram tratamento 

periodontal tem 1,2 

mais possibilidades de 

terem parto prematuro 

do que as que haviam 

sido tratadas 

periodontalmente. 

de risco para o parto 

prematuro, 

observou-se que a 

idade acima de 30 

anos a não-

realização de 

tratamento 

periodontal prévio 

pode contribuir para 

o nascimento pré-

termo de crianças.    

Marakoglu et al., 
2008 

Peridontitis as a 

risk factor for 

preterm low birth 

weight 

Total: 48 mães 

Casos- 20 mães 

que tiveram parto  

prematuro e de 

baixo peso. 

(37sem./<2500g) 

Controle-28 que 

tiveram parto a 

termo de peso 

normal 

(38 sem./>2500g) 

A periodontite 

aumentou o risco para 

parto prematuro e de 

baixo peso em quase 4 

vezes e a vaginose 

bacteriana elevou a 

incidência em 12 vezes  

As precárias 

condições de saúde 

periodontal pode ser 

um fator de risco 

para o nascimento 

prematuro e de 

baixo peso. 

Lohsoonthorn et 
al., 2009 

Is maternal 

periodontal 

disease a risk 

factor for preterm 

delivery 

467 mulheres 

grávidas que tiveram 

parto prematuro(22-

36 semanas de 

gestação) 

 

467 controle _ 

mulheres que 

Não há diferenças 

significativas entre os 

casos de prematu-

ridade e controle com 

relação á profundidade 

de sondagem, perda de 

inserção, número de 

dentes ausentes, 

porcentagem de sítios 

A doença perio-

dontal não é um 

fator de risco 

independente para 

parto pré-maturo. 
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tiveram parto a 

termo(>37 semanas) 

com placa. 

Mulheres com perio-

dontite severa tiveram 

apenas 7% de aumento 

de risco de parto 

prematuro em relação 

as mulheres com 

saúde periodontal. 

A severidade da 

doença Periodontal não 

foi associada a um 

risco de aumento de 

parto prematuro 

Sharma, Ramesh 
e Thomas, 2009. 

Evaluation of 

plasma c-reactive 

protein levels in 

pregnant women 

with and without 

periodontal 

disease: 

A comparative 

study. 

 

 

 

 

 

 

Total: 90 mulheres 

grávidas. 

Grupo controle:30 

mulheres grávidas 

periodontalmente 

saudáveis 

Grupo de estu-
do:30 mulheres 

diagnosticadas 

como portadoras de 

doença periodontal. 

Grupo de trata-
mento: 30 mulheres 

diagnosticadas 

como portadoras de 

doença periodontal 

e que receberam 

terapia periodontal 

no segundo 

trimestre de 

A incidência de parto 

pretermo foi de 15% no 

grupo de tratamento 

contra 31,7% do grupo 

não tratado (Grupo de 

estudo) 

Os achados sugerem 

que a doença perio-

dontal na grávida está 

associada com aumen-

to dos níveis de 

proteína C reativa 

Há maior incidência 

de parto prematuro 

em mulheres com 

doença periodontal 

comparada ao grupo 

controle, periodon-

talmente saudáveis. 

A terapia periodontal 

reduz os níveis 

plasmáticos de 

proteína C e há uma 

diminuição da 

incidência de parto 

pretermo depois da 

realização da 

terapia. 
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gravidez. 

-Macones et al., 
2010 

Treatment of 

localized 

periodontal 

disease in 

pregnancy does 

not reduce the 

occurrence of 

preterm birth: 

results from the 

Periodontal 

Infections and 

Prematurity 

Study(PIPS) 

Foram triadas 3563 

gestantes, sendo 

que 378 – 

Constituíram o 

grupo ativo (que se 

submeteram ao 

tratamento de 

raspagem e 

alisamento radicular, 

enquanto 379 

mulheres consti-

tuíram o grupo 

placebo ( onde se 

submeteram apenas 

ao polimento 

coronário) 

50% das gestantes 

triadas apresentavam 

doença periodontal. 

O Tratamento ativo não 

reduziu o risco de parto 

a pretermo a < 35 

semanas de gestação 

(risco relativo, 1. 19; 

95% intervalo de 

confiança [CI], 0. 62-2. 

28) ou morbidez de 

neonatal composta 

(risco relativo, 1. 30; 

95% CI, 0. 83-2. 04).  

 O Tratamento da 

doença periodontal  

não reduz a 

incidência de parto a 

pretermo(<35sema-

nas) 

George et al., 
2011 Periodontal 

treatment during 

pregnancy and 

birth outcomes: a 

meta-analysis of 

randomised trials 

 

O estudo realizou 

uma meta-análise, 

tendo um total de 

5645 mulheres 

grávidas 

Observou-se através 

da meta-análise que o 

tratamento periodontal 

diminui significativa-

mente o parto pretermo 

e de baixo peso. 

O tratamento 

periodontal durante 

gravidez pode 

reduzir nascimento 

de pretermo e baixo 

peso. 

TABELA 1: Doença periodontal e fator de risco para o parto. 
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DISCUSSÃO  

 

Ao se avaliar a relação entre doença periodontal e parto prematuro, a maioria dos 

estudos apontam para uma relação onde o primeiro fator favorece ao aparecimento do 

segundo.( ALVES & RIBEIRO, 2006;TARANNUM & FAIZUDDIN, 2007; TRENTIN et al., 

2007; MARAKOGLU et al. ,2008; SHARMA, RAMESH e THOMAS, 2009). Há alguns 

estudos que apontam para correlação entre doença periodontal e nascimento de bebês de 

baixo peso (LOURO et al., 2001; CRUZ et al., 2005; ALVES & RIBEIRO,2006 MARAKOGLU 

et al., 2008.) enquanto outros não relacionam a doença com parto prematuro e/ou de baixo 

peso.( BUDUNELLI et al., 2005;VOGT, 2006;LOHSOONTHORN et al., 2009). Admite-se, 

porém, que o fato de a doença periodontal ainda não ser comprovadamente um fator de 

risco para as complicações obstétricas não diminui a importância da manutenção de saúde 

bucal em gestantes. (VIEIRA,2010) 

 Galvão et al. (2003) em seu estudo com ratos não verificaram  a relação entre 

doença periodontal induzida por ligaduras e  baixo peso ao nascer dos filhotes Wistar. Uma 

das possíveis causas de ter encontrado resultado tão diferente pode ser devido à utilização 

na experiência de espécies diferentes, ou seja, a utilização de ratos ao invés de Hamster 

além do fato de não ter sido inoculado subcutaneamente ou de forma intravenosa os 

patógenos nos animais como nos outros estudos, algo que pode provocar de forma menos 

aguda uma resposta imunológica quando se realiza o simples posicionamento de um fio de 

algodão sobre os molares com o objetivo de induzir apenas uma doença periodontal como 

neste caso.  

No estudo de Louro et al.,(2001) os indicadores apontam para a possibilidade de 

uma relação  de causa entre doença periodontal materna e baixo peso ao nascer mas há 

que se levantar que a amostra foi pequena no estudo com apenas 13 pessoas em cada 

grupo. 

Algumas variáveis como condições de trabalho, pré-natal, nutricionais (altura, peso 

inicial, final e ganho na gestação) e sócioeconômico- demográficas (idade, situação 

conjugal, escolaridade, renda familiar) não são separadas em vários estudos o que pode 

influenciar e/ ou mascarar os resultados. 

No estudo de Macones et al.(2010) o fato de se ter realizado um polimento coronário 

no grupo placebo pode ter interferido no resultado final,pois o ideal seria que procedimento 

algum fosse realizado para comparação dos dois grupos. 



26 
 

26 
 

A associação entre doença periodontal e parto prematuro pode ser evidente em 

algumas populações levando-se em consideração os fatores genéticos e ambientais. Um 

dos possíveis justificativas é que bactérias diferentes podem induzir respostas diferentes 

além do fator de que no Brasil há uma mistura, uma miscigenação racial, algo que pode 

levar a resultados diferentes em relação a outros países. A raça negra tem maior 

prevalência de doença periodontal. (VOGOT,2006). Grande parte dos estudos realizados no 

Brasil aponta a doença periodontal como um fator de risco para as gestantes, induzindo ao 

parto prematuro e/ou de baixo peso. (LOURO et al., 2001; CRUZ et al., 2005; ALVES & 

RIBEIRO, 2006 ;TRETIN et al., 2007).  
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Considerações finais 

 

A equipe de saúde da família deve estar em alertada para a importância da saúde 

bucal das gestantes sob seus cuidados não só em função da saúde da mãe, mas devido ao 

risco da doença periodontal aumentar a incidência de baixo peso ao nascer e partos 

prematuros, visto que os resultados de grande parte dos estudos  apontam para tal 

correlação, principalmente se a mulher apresentar mais de 30 anos de idade e for da raça 

negra. 

O cirurgião-dentista deve fazer parte da equipe dando assistência á equipe de saúde 

na família nos exames de pré-natal. Nas primeiras consultas, por exemplo, o médico e/ou 

enfermeiro poderiam encaminhar a gestante para o cirurgião dentista de referência da 

equipe para que se pudesse realizar uma avaliação odontológica. O dentista, neste 

momento realizaria ações preventivas, educativas e as intervencionistas realizadas após a 

avaliação de cada caso e em conjunto com equipe, avaliando o grau de risco de cada 

gestante,como por exemplo o período gestacional, condições sistêmicas da mesma, entre 

outros fatores. Não se pode deixar de relacionar que esta abordagem causa um impacto nos 

cofres públicos visto que a mesma visa um a diminuição numa possível complicação durante 

e pós-parto com a diminuição de internações neonatais. 
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