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Artigo de Revisão
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RESUMO

Objetivo: Revisar as alterações bucais decorrentes da 
prematuridade e do baixo peso ao nascimento e as medidas 
preventivas primárias e secundárias.

Fontes de dados: Pesquisa nas bases de dados Medline 
e Lilacs, bem como sites na internet, livros técnicos e pu-
blicações nacionais e internacionais, abrangendo o período 
de 1976 até 2006. Os termos utilizados foram “nascimento 
prematuro” e “baixo peso ao nascimento”.

Síntese dos dados: As alterações decorrentes da prema-
turidade e do baixo peso ao nascimento se manifestam na má 
formação do esmalte dentário e do palato, assim como no atraso 
do crescimento e desenvolvimento das dentições decídua e per-
manente. Estas alterações podem afetar a estética e predispor 
os dentes à cárie dentária, além de favorecer a presença de ma-
loclusão. Desta forma, verifi ca-se a necessidade e a importância 
dos cuidados educativos e preventivos a essas crianças o mais 
precocemente possível, evitando problemas futuros.

Conclusões: Os cuidados preventivos voltados à criança 
prematura são imprescindíveis para a manutenção de sua 
saúde bucal, possibilitando o crescimento e o desenvolvimen-
to adequado do sistema estomatognático, sendo evidente a 
necessidade de atuação multiprofi ssional.

Palavras-chave: nascimento prematuro; recém-nascido 
de baixo peso; esmalte dentário; palato.

ABSTRACT

Objective: To review the buccal problems of preterm 
and low birth weight infants along with their primary 
and secondary preventive measures.

Data sources: Data were retrieved from the following 
sources: Medline and Lilacs, as well as internet sites and te-
chnical books, during the period from 1976 to 2006. Search 
was done using the terms: “premature birth” and “infant, 
low birth weight”.

Data synthesis: Preterm and low birth weight 
infants may manifest enamel alterations and palatal 
malformation, as well as delayed development of the 
primary and permanent dentitions. These alterations 
may affect the esthetics and may predispose to dental 
caries and malocclusion. It is necessary to early establish 
preventive measures in order to avoid future problems in 
these children. 

Conclusions: The preventive care of preterm infants 
is essential to maintain their oral health, allowing proper 
growth and development of stomatognathic system, being 
of importance the multiprofi ssional care.

Key-words: premature birth; infant, low birth weight; 
dental enamel; palate.
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Introdução

O nascimento de recém-nascidos pré-termo e/ou com baixo 
peso representa um problema de saúde pública com elevados 
custos econômicos, sociais, familiares e individuais(1). A identi-
fi cação dos fatores relacionados ao nascimento destas crianças é 
difícil devido à complexidade e à multicausalidade das variáveis 
envolvidas. Entre eles, pode-se citar: fatores genéticos, obsté-
tricos, estado nutricional, infecções, exposição tóxica, cuidados 
durante o pré-natal, problemas de ordem demográfi ca, psicos-
social e ambiental(2). 

O trabalho de parto prematuro e a rotura prematura da 
membrana podem ser causados pela reação infl amatória pro-
veniente de infecções. Dentre tais infecções, estudos recentes 
demonstraram que a infecção periodontal pode ser um fator 
desencadeante de indução ao parto prematuro(2,3). O infi ltrado 
periodontal pode ser considerado como reservatório tanto para 
produtos microbianos quanto para mediadores infl amatórios(4). 
Nesses casos, ocorre aumento dos níveis locais e sistêmicos 
de prostaglandina E2, fator de necrose tumoral alfa, enzimas 
proteolíticas e outras citocinas que podem ser responsáveis pelo 
início do trabalho de parto(3). 

O nascimento de recém-nascidos pré-termo e/ou de baixo 
peso eleva o risco potencial de problemas tais como asfi xia, 
distúrbios respiratórios, apnéia, hemorragia peri-intraventricu-
lar, disfunções cardiovasculares, imaturidade renal, disfunções 
metabólicas, intolerância gastrintestinal e suscetibilidade a 
infecções(5). Tais complicações mórbidas durante o período ne-
onatal podem afetar, de algum modo, o desenvolvimento das 
estruturas bucais. Desde 1982, estudos transversais e longitu-
dinais mostram que estes pacientes estão sujeitos à má formação 
do esmalte dentário e do palato, além de atraso do crescimento e 
desenvolvimento das dentições decídua e permanente(6-12). Tais 
problemas, em conjunto, podem afetar a estética facial, tornar os 
dentes vulneráveis a processos dolorosos e patológicos e favorecer 
a presença de maloclusão.

Sendo assim, o objetivo deste trabalho é alertar e conscien-
tizar o pediatra a respeito das alterações bucais decorrentes da 
prematuridade e/ou do baixo peso ao nascimento e discutir as 
principais medidas preventivas primárias (proteção à saúde 
e proteção específi ca) e secundárias (diagnóstico, tratamento 
precoce e limitação do dano) indicadas.

Efeitos da prematuridade sobre 
as estruturas bucais

As alterações estruturais a serem abordadas incluem as anor-
malidades dos tecidos dentários, as dilacerações coronárias, as 
alterações na erupção, as alterações esqueléticas e oclusais.

Alterações estruturais nos dentes 
decíduos e permanentes

O esmalte dentário é o único tecido duro que não é remode-
lado, de modo que alterações resultantes de agressões durante o 
crescimento e desenvolvimento são permanentemente registradas. 
Os ameloblastos (células formadoras de esmalte) são altamente 
sensíveis às diferenças de temperatura e privação de oxigênio, 
fi cando sujeitos a modifi cações nos padrões de deposição mineral. 
As alterações no esmalte dentário são os defeitos estruturais mais 
prevalentes e podem ser classifi cados em hipoplasia e em opaci-
dade do esmalte. A hipoplasia corresponde à perda quantitativa 
de esmalte, caracterizada pela descontinuidade da superfície do 
esmalte, por exemplo, rugosidades, cavidades ou outras alterações 
no contorno da superfície. As opacidades correspondem à mudança 
qualitativa na cor e translucência do esmalte, como áreas brancas, 
marrons ou amareladas, sem perda do contorno superfi cial(6,8). 

O mecanismo exato e os fatores etiológicos determinantes dos de-
feitos do esmalte ainda não estão bem defi nidos(10), mas há hipóteses 
de que a defi ciência de suprimento mineral poderia estar envolvida. 
Considera-se que, em crianças pré-termo, a alta prevalência de 
hipoplasia de esmalte na dentição decídua, em torno de 40 a 70%, 
pode estar associada a quantidades reduzidas de conteúdo mineral 
ósseo, de origem multifatorial e relacionada tanto ao metabolismo 
mineral intra-uterino quanto ao pós-natal(8,9). Assim, as alterações 
na incorporação de cálcio e fósforo durante o desenvolvimento do 
germe dentário são sufi cientes para afetar a formação do esmalte. Os 
defeitos de esmalte provocados por fatores sistêmicos são usualmen-
te simétricos e envolvem os dentes que estavam se desenvolvendo 
naquela época e, apenas ocasionalmente, são assimétricos(9).

Fatores traumáticos locais também podem ser responsáveis 
por alguns defeitos de esmalte em crianças prematuras, visto que 
a laringoscopia e a intubação orotraqueal podem exercer pressão 
sobre o rebordo alveolar, determinando alterações nos germes 
dentários(13). Em geral, estes defeitos estruturais são relacionados 
aos dentes decíduos, uma vez que os permanentes provavelmente 
não iniciaram a sua formação à época do nascimento prematuro. 
Entretanto, estudos recentes indicam que os efeitos da prematu-
ridade podem atingir os dentes permanentes, principalmente os 
primeiros molares e incisivos(9,10). Como a mineralização dos dentes 
permanentes se inicia poucos meses após o nascimento prematuro, 
se houver persistência dos distúrbios sistêmicos relacionados à 
prematuridade, a formação do esmalte dos dentes permanentes 
em crianças com peso muito baixo ao nascimento será afetada(9).

Alterações na erupção dentária

A prematuridade também traz conseqüências que se tornam evi-
dentes durante a erupção dos dentes decíduos e permanentes. Como 
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a erupção está relacionada ao desenvolvimento físico da criança, 
aquelas com menor idade gestacional, menor peso e com proble-
mas sistêmicos tendem a apresentar erupção tardia dos primeiros 
dentes(14). Porém, em crianças pré-termo, se a idade corrigida for 
considerada, não se observa atraso na erupção dentária(6,11). 

Em contraposição, Harila-Kaera et al, em 2003, observaram 
que a erupção dos incisivos e molares permanentes em crianças 
pré-termo era precoce. Isto poderia ser explicado pelo fato de 
que os estágios pré-eruptivos e as primeiras fases da minera-
lização, que ocorrem nos primeiros meses de vida, coincidem 
com o aumento da velocidade de crescimento (catch-up) expe-
rimentado por tais crianças(15).

Fatores nutricionais também exercem infl uência sobre a for-
mação e a erupção dos dentes(16). As vitaminas são consideradas 
importantes reguladores metabólicos, infl uenciando de forma 
signifi cativa a odontogênese e a erupção dentária(17). Períodos de 
carência vitamínica durante a formação e erupção dentária podem 
determinar maior suscetibilidade à cárie dentária e atraso na 
formação e erupção dos dentes(18). No entanto, observou-se que a 
suplementação de cálcio, fósforo e vitamina D durante o período 
neonatal não afeta a maturação da dentição decídua, mas altas doses 
de vitamina D determinam maturação mais precoce da dentição 
permanente, enquanto a ingestão de minerais não tem infl uência 
sobre esta dentição. Também não foi observada associação entre 
o desenvolvimento dentário e o conteúdo mineral esquelético(19).

Alterações esqueléticas e oclusais

Os procedimentos necessários para promover a sobrevida de 
crianças com baixa idade gestacional podem se associar a danos 
nas vias aéreas, com a formação do palato em ogiva, palato 
fi ssurado adquirido, mordida cruzada e também alterações 
de forma nos dentes decíduos, como a presença de dilaceração 
da coroa dentária(10,20-23). Em muitos destes casos, há efeito 
cumulativo de fatores sistêmicos e traumas locais(24). 

 A pressão exercida pela cânula traqueal durante o período em 
que a criança está em ventilação mecânica pode inibir o processo de 
crescimento da maxila, promovendo desvios de erupção dos dentes 
por falta de espaço e favorecendo a maloclusão(11). Entretanto, um 
fator de confusão importante a ser considerado relaciona-se aos 
hábitos de sucção, quer por mamadeira, sucção de dedos e/ou 
chupeta, que, quando presentes, podem determinar maloclusão(25). 
Mais estudos são necessários para verifi car a associação entre a 
prematuridade e as alterações na morfologia do palato(11).

Implicações clínicas para a dentição

As alterações estruturais presentes no esmalte dentário de 
recém-nascidos prematuros podem determinar a respectiva fra-

gilidade, predispondo à formação de sítios favoráveis à aderência 
e à colonização por bactérias cariogênicas, o que eleva o risco de 
desenvolver cáries. Tal risco é ainda potencializado sob determina-
das condições alimentares e hábitos de higiene bucal inadequados. 
Há evidências de que crianças de baixo peso ao nascer têm níveis 
séricos mais baixos de IgG, IgM e IgA

2
, baixa concentração de 

anticorpos, menor número de células T circulantes e de comple-
mento. A alta incidência de infecções durante os dez primeiros 
meses de vida é, portanto, esperada(26). Essa possível redução da 
função imunológica em crianças de baixo peso ao nascimento pode 
resultar na colonização precoce por microrganismos cariogênicos. 
No entanto, tal hipótese não está ainda comprovada(27). 

A cárie tem sido considerada uma doença comportamental crô-
nica infecto-contagiosa, pois está associada a hábitos de vida inade-
quados, como ausência de higiene bucal e alimentação freqüente 
rica em sacarose. A presença de microorganismos patogênicos na 
superfície dental é um dos fatores predisponentes. Na realidade, a 
etiologia da cárie é multifatorial e associada a variáveis biológicas, 
tais como a ingestão freqüente de carboidratos fermentáveis, a 
higiene bucal defi ciente e a infecção bacteriana(18,27,28). Atualmente, 
atribui-se importância a outros fatores não biológicos relacionados 
à cárie, antes pouco valorizados, como: condições socioeconômi-
cas, culturais, psicológicas e comportamentais, além do contexto 
familiar do indivíduo e de sua relação com o ambiente(27,28). Este 
conceito se relaciona não só a recém-nascidos pré-termo e/ou de 
baixo peso, mas a qualquer indivíduo. 

A freqüência de inoculação dos microorganismos e o número 
de bactérias disponíveis para a adesão são fatores que predispõem 
a criança à infecção. Os microrganismos cariogênicos como o 
Streptoccoccus mutans e os lactobacilos são transitórios na cavidade 
bucal antes da erupção dentária, necessitando de nichos reten-
tores para a colonização. A transmissão das bactérias ocorre via 
saliva de forma direta, pelo contato íntimo, ou por via indireta, 
por meio de utensílios compartilhados com a criança, como 
talheres, escovas de dente, bicos de mamadeira e outros.

O risco de desenvolver a cárie aumenta com a idade, quan-
do se observa o aumento do consumo de líquidos açucarados 
e carboidratos(29). A progressão da cárie, quando acomete os 
primeiros dentes, pode afetar a velocidade de crescimento da 
criança pela possibilidade da manifestação de dor, o que inter-
fere na sua alimentação e, conseqüentemente, na sua nutrição, 
resultando em diminuição da qualidade de vida(30,31). 

Outro aspecto clínico de interesse é a vulnerabilidade ao trauma 
nos dentes. Ao nascimento, os dentes em formação estão protegidos 
unicamente pela mucosa gengival dos rodetes gengivais, havendo 
ausência de osso alveolar entre as faces incisais e oclusais. Forças 
traumáticas locais oriundas da laringoscopia e da intubação oro-
traqueal podem ser sufi cientemente graves para causar dilaceração 
da coroa dentária(6). Além disso, as crianças com doença metabólica 
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óssea, como já descrito, podem ter menor espessura das corticais 
ósseas, o que predispõe os dentes ao trauma local(8).

Finalmente, outro aspecto clínico de interesse é a maior
freqüência de hábitos de sucção que favorecem a maloclusão. 
Crianças pré-termo e/ou de baixo peso têm capacidade gástrica 
menor e sucção pouco vigorosa, cansando-se facilmente durante 
as mamadas. As mamadas, portanto, são mais curtas, havendo 
necessidade da maior freqüência de períodos de amamentação. 
Nesses casos, os hábitos bucais nutritivos e não nutritivos tais 
como mamadeira, chupeta e dedo podem ser instituídos(32). Tais 
hábitos trazem conseqüências deletérias para a morfologia do pa-
lato duro, além de desencadear modifi cações de posicionamentos 
dentais, de movimentação da língua, com alterações musculares 
periorais e fonoarticulatórias. Com isso, há o desenvolvimento 
de mordida aberta e de distúrbios de motricidade oral, que se 
perpetuam durante a infância(33,34). Além dos mecanismos mecâ-
nicos acima descritos, o uso de mamadeiras predispõe a hábitos 
alimentares inadequados devido à possibilidade de adição de 
carboidratos fermentáveis, propiciando o crescimento bacteriano 
na cavidade oral, se medidas de higiene não forem devidamente 
adotadas. Desta forma, a amamentação no seio deve ser sempre 
estimulada, pois é excelente fonte de nutrição, oferece proteção 
imunológica, minimiza o impacto econômico da necessidade 
alimentar em famílias de baixa renda e possibilita o crescimento 
harmônico do sistema mastigatório pelo exercício adequado da 
musculatura facial no ato da sucção(35). 

Medidas preventivas 

É crescente o reconhecimento de que os cuidados preven-
tivos com a saúde da população devem ter atenção multi-
profi ssional. As medidas preventivas primárias e secundárias 
independem da prematuridade: qualquer criança deve recebê-
las o mais precoce possível. Portanto, a aplicabilidade das 
medidas preventivas direciona-se à necessidade individual.

Como a cárie é uma doença crônica passível de controle, 
o tratamento visa à atenção educativa e preventiva. Quando 
a cárie se manifesta por lesões cavitadas, medidas de ação 
curativa devem ser instituídas. O tratamento educativo é 
iniciado na gestação, quando os pais recebem informações 
sobre a importância da saúde bucal da criança, uma vez que 
hábitos inadequados instalados durante a primeira infância 
apresentar-se-ão como obstáculos à manutenção da saúde(36). 
Além disso, os cuidados com a saúde bucal da gestante devem 
ser priorizados, considerando que a doença periodontal, devido 
ao seu caráter infeccioso, pode ser fator predisponente do parto 
prematuro. A gestante, ao adquirir hábitos de cuidado com a 
própria saúde bucal, terá maior probabilidade de colaborar com 

a aplicação das medidas preventivas em seus fi lhos. Aqui fi ca 
notória a importância do tratamento educativo na gestação, 
pois o parto prematuro pode não ser previsível.

Trauma local

Forças traumáticas locais resultantes do uso de laringos-
copia e de cânula orotraqueal, muitas vezes indicadas para 
pré-termos e crianças de baixo peso ao nascimento, podem 
contribuir para os defeitos do esmalte dentário. Recomenda-
se empregar um estabilizador intra-oral palatal para fi xar as 
cânulas em recém-nascidos que fi carão intubados por via oral 
por mais de 24 horas, uma vez que as anormalidades come-
çam a se desenvolver 12 horas após o procedimento(37). 

Controle dos microrganismos cariogênicos

Considerando a transmissibilidade de microrganismos ca-
riogênicos, principalmente de mãe para fi lho, a diminuição dos 
níveis de microorganismos na mãe durante a erupção dos dentes 
decíduos da criança pode adiar ou, talvez, prevenir a coloniza-
ção na cavidade bucal da criança, reduzindo o risco da criança 
desenvolver a cárie dentária(38-40). Para amenizar e prevenir as 
doenças bucais, é necessário o controle mecânico realizado pelo 
paciente ou por seu cuidador por meio da escova, fi o ou fi ta 
dental e dentifrício, a fi m de remover a placa bacteriana. Desde 
os primeiros meses de vida, mesmo antes da erupção dentária, 
deve-se realizar a limpeza da cavidade bucal com dedeiras es-
peciais, gazes ou fralda umedecida em água fervida ou fi ltrada, 
envoltas no dedo indicador. Esta remoção precisa ser efetuada 
pelo menos uma vez ao dia, de preferência após a última ma-
mada. Com a erupção dos primeiros dentes, deve-se introduzir 
a escova para limpar as superfícies e faces de todos os dentes, 
com movimentos suaves e circulares, em freqüência compatível 
com os períodos de alimentação. Na criança pré-termo e/ou 
com baixo peso ao nascimento, a higiene deve ser enfatizada 
e constantemente motivada, pois as alterações estruturais do 
esmalte dentário propiciam o acúmulo de bactérias cariogênicas 
e restos alimentares. 

Controle da dieta

A ingestão freqüente de açúcar predispõe à colonização 
precoce por microorganismos, aumentando as chances de a 
criança desenvolver a cárie. A oferta de mamadeira durante 
o período noturno é freqüentemente observada, constituindo 
fator de risco para o desenvolvimento da doença, pois líquidos 
fermentáveis permanecerão por tempo prolongado na cavidade 
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bucal e a falta de higienização após a mamada contribui para 
o aparecimento da cárie. Como fator agravante, deve-se con-
siderar que o fl uxo salivar é reduzido ou quase nulo durante 
o período noturno, favorecendo a estagnação de carboidratos 
na placa bacteriana, determinando a progressão rápida do 
processo carioso. Portanto, a eliminação da mamadeira noturna 
é preconizada de preferência antes da erupção dos dentes. A 
remoção pode ser gradativa, com a substituição do leite por 
água. Recomenda-se, a partir de um ano de idade, a troca da 
mamadeira pelo copo. A amamentação natural no período 
noturno deve ser evitada após a erupção do primeiro dente 
decíduo(41), apesar da cariogenicidade do leite humano ser 
assunto controverso(42). 

Demonstrou-se, por meio de uma revisão sistemática, que 
a amamentação natural no período noturno por mais de um 
ano pode se associar ao aumento da prevalência de cárie(43); no 
entanto, alguns autores não observaram tal associação(44). Um 
aspecto a ser considerado é o fato de o leite humano ser, in vivo, 
mais cariogênico do que o bovino, provavelmente devido ao 
menor conteúdo mineral e maior quantidade de lactose, mas 
é menos cariogênico que as fórmulas infantis, indicando a ne-
cessidade de higiene bucal após a amamentação(42). No entanto, 
a associação entre o aleitamento materno e o desenvolvimento 
da cárie é um assunto complexo, pois envolve variáveis que se 
confundem, por exemplo, a infecção causada pelo Streptococcus 
mutans, a presença de hipoplasia de esmalte, a ingestão de 
açúcar e as condições sociais dos pais(45). Vale ressaltar que a 
difi culdade de sucção que a criança pré-termo e/ou de baixo 
peso ao nascer pode apresentar nos primeiros meses de vida 
deve levar à atuação efetiva dos profi ssionais da saúde no 
sentido de incentivar a continuidade da amamentação. Neste 
contexto, amamentação natural tem atuação preponderante no 
desenvolvimento orofacial, propiciando o correto desenvolvi-
mento da articulação temporomandibular, o posicionamento 
adequado da língua e determinando o espaço aéreo faríngeo, 
o que favorece a respiração nasal. Todo este conjunto resultará 
no desenvolvimento dentário adequado.

Exposição ao fl úor

A efetividade do fl úor na prevenção e controle da cárie 
dentária está comprovada. A exposição diária ao fl úor por 
meio da água de abastecimento e o uso monitorado de pasta 
dental fl uoretada após os seis meses de idade são procedi-
mentos preventivos efetivos(46).

Crianças com alto risco para desenvolver cáries devem 
receber fl uorterapia adicional, mas deve-se considerar, antes 

de prescrever a suplementação, todas as fontes de fl úor como 
a água ingerida, além dos hábitos de higiene bucal e o tipo 
de dieta(42). Quando ingerido em excesso, por deglutição 
de pasta de dente ou pela suplementação excessiva, poderá 
causar fl uorose, o que ocasiona manchas e defeitos nos dentes 
em formação(46). Sendo assim, os responsáveis pelas crianças 
devem ser aconselhados a utilizarem quantidades mínimas 
de pasta fl uoretada durante a escovação de crianças de pouca 
idade e a suplementação de fl úor deve ser instituída de acordo 
com a necessidade individual(47), independentemente de a 
criança ser pré-termo e/ou de baixo peso. 

Mudanças de hábito

O hábito de sucção não-nutritiva é aceitável em bebês e 
crianças de tenra idade, entretanto, deve ser desestimulado 
antes dos três anos de idade(48), quando se tornam viciosos e 
deletérios e, muitas vezes, necessitam de intervenções para 
a interrupção defi nitiva. Quando o hábito é interrompido 
em tempo hábil, o equilíbrio do sistema estomatognático é 
restabelecido. Observou-se também que, quando o hábito é 
retirado precocemente, normaliza-se a oclusão da criança a 
depender do grau de deformidade(49-51). No entanto, a remoção 
do hábito deve ser planejada individualmente(52). Vale ressaltar 
mais uma vez a necessidade de monitoramento das crianças 
pré-termo e de baixo peso ao nascer quanto à instalação de 
hábitos de sucção nutritiva e não nutritiva nos primeiros meses 
de vida, devido a possíveis difi culdades de sucção, enfatizando 
a constante motivação para o aleitamento natural.

Conclusões

Normalmente, quando a criança pré-termo e/ou de baixo 
peso ou nascida a termo é encaminhada ao odontopediatra, ela 
já possui alterações dentárias. Torna-se necessário, portanto, 
estabelecer estratégias educativas e preventivas em programas 
pré-natais e de atenção integral à saúde da criança, assim como 
organizar programas continuados para efetivar as medidas 
preconizadas. Cabe aos profi ssionais de saúde, que entram em 
contato precocemente com as crianças, perceber as alterações 
bucais e dentárias e encaminhá-las aos profi ssionais competen-
tes, instituindo uma atuação multiprofi ssional. Deste modo, 
as medidas preventivas primárias e secundárias facilitariam o 
crescimento e o desenvolvimento adequado do sistema esto-
matognático, o que, por sua vez, favorecerá o crescimento e o 
desenvolvimento geral da criança. Desta forma, as alterações 
associadas à prematuridade poderão ser atenuadas.

Alterações bucais em crianças prematuras e com baixo peso ao nascer
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