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Este simpósio foi coordenado pela Professora
Maria Naira Pereira Friggi e ativado pelo Professor Luiz
Reynaldo Figueiredo Walter e teve como relator o Professor
Paulo Renato Corrêa Glavam. Os simposistas foram a
médica neonatologista Professora Cristina Terumy
Okamoto, a odontopediatra Professora. Liliana A. M. V.
Takaoka e a fonoaudióloga Professora Regina Donnamaria
Morais.

A Professora Cristina T. Okamoto discorreu sobre
o que seria o bebê prematuro, relacionando o baixo peso
entre outras causas. Também relacionou a gravidez na
adolescência e na mãe idosa. Abordou como é realizada a
intubação orotraqueal, a sua necessidade para a
manutenção da vida do bebê e as possíveis repercussões
para as estruturas bucais. Neste caso citou os defeitos de
desenvolvimento de esmalte, alterações do palato,
alterações da oclusão da criança e alterações no tamanho
da coroa dentária.

Com relação às perspectivas futuras falou da
importância da ação multidisciplinar, inter e transdisciplinar
de modo a proporcionar o melhor desenvolvimento do bebê
prematuro. Comentou da necessidade de estudos
longitudinais a fim de obter maior conhecimento desta área.

Em seguida, ouviu-se a exposição conjunta da Dra.
Liliana A. M. V Takaoka e da fonoaudióloga Regina
Donnamaria Morais, que apresentaram um protocolo
transdisciplinar para o atendimento dos bebês prematuros
destacando os primeiros sinais preditivos de disfunções
bucais.

Enfatizaram o uso da avaliação e orientação
continuada para a prevenção de alterações secundárias
através de aspectos odontológicos, fonoaudiológicos e
fisioterapeuticos, tendo como base a transdisciplinaridade,
lembrando que os bebês se desenvolvem em todos os
aspectos e que as funções são por eles coordenadas e
necessitam ser monitoradas ao longo do tempo. A postura
corporal do bebê, a posição da cabeça e as habilidades
bucais apresentam estreitas relações e necessitam ser
acompanhadas. Apresentaram a criação de um Protocolo
Morfo-Funcional do Complexo Oral e acompanhamento
ambulatorial de prematuros com perfil transdisciplinar
visando estabelecer códigos padronizados para uma
avaliação e atendimento holístico a pacientes com histórico
de prematuridade, enfocando um atendimento integrado
das áreas da habilitação e reabilitação. O atendimento
integrado destina-se a uma intercessão das áreas afins,
estabelecendo assim um olhar transdisciplinar.

A Transdisiciplinaridade não se define pela criação
de uma nova disciplina, mas sim pela extensão dos limites
de cada uma, adicionando a elas mais conhecimento sobre
áreas segmentadas para a um atendimento amplo e
irrestrito do ser. Assim, cada profissional, com sua
experiência, avalia pontos importantes do indivíduo e desta
avaliação procuram-se aspectos que se complementam
resultando em uma visão mais precisa em um mesmo
espaço e tempo (WAIL et al., 1993)

Neste foco, a intercessão de duas áreas
aparentemente bem delimitadas busca base que salienta
a importância dos profissionais de saúde estender seus
horizontes para poder enxergar o paciente afim de que suas
intervenções possam realmente trazer benefícios. Daí a
importância de ver o paciente com um todo (DONNAMARIA-
MORAIS, 2005)

Salientaram que o corpo reage e se organiza
mediante uma biomecânica controlada pelo sistema
nervoso central (SNC). Neste aspecto, as funções
desempenhadas pelo indivíduo são permeadas de
movimentos estabelecidos por ossos, articulações e
músculos. A região da cabeça que concentra toda a
aferência sensorial é também uma região onde
observamos ações específicas como a função de
alimentação, fala, respiração, expressão facial,
comunicação verbal e, para tal, deve apresentar condições
morfológicas ideais. Assim, duas ou mais especialidades
profissionais podem convergir para um olhar mais apurado
como se propõe na transdisciplinaridade.

As expositoras ressaltaram a importância da
cabeça como um elemento fixo que se apóia sobre a coluna
e depende dela para que tenha variação de movimento.
Seus elementos móveis (ATM e Hioide) e estruturas moles
se adaptam mediante a postura da cabeça e qualquer
disfunção em alguma destas estruturas no complexo bucal
pode alterar o funcionamento do mesmo.

Falaram da publicação futura de um atlas sobre
Defeitos de Desenvolvimento de Esmalte (DDE) para
facilitar o mapeamento dos mesmos.

Definiram os DDEs como sendo distúrbios nas
matrizes dos tecidos duros e em sua mineralização
ocorridos durante a odontogênese.

Falaram que as taxas de mortalidade em crianças
de muito baixo peso eram muito altas e que a maioria dos
estudos prévios foram feitos com crianças de maior peso
ao nascimento (>2000g). Com os crescentes avanços dos
cuidados neonatais nos últimos anos, mais crianças de
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muito baixo peso ao nascer têm sobrevivido, estudos mais
recentes foram feitos com crianças de menor peso ao
nascimento (<2000g), onde foram observados índices mais
altos de prevalência de DDE na dentição decídua destas
crianças (KOPELMAN et al., 2000). Funakoshi et al. (1981)
encontraram defeitos de esmalte em 26,9% das 52 criancas
prematuras avaliadas, Mellander et al. (1982)   observaram
nas 91 crianças prematuras 33% de defeitos de esmalte,
Seow et al. (1984b) relataram prevalência de 100% em 15
crianças prematuras com raquitismo neonatal; Pimlott et
al. (1985)  observaram 38% de defeitos de esmalte em 106
crianças prematuras; Caixeta (1995) encontrou 35% de
defeitos nas 100 crianças prematuras por ela avaliadas;
Rugg-Gunn et al. (1998) observaram prevalência de 43%
de defeitos de esmalte das 390 crianças do sexo masculino;
Aine et al. (2000)  encontraram defeito de esmalte na
dentição de 78% de 32 crianças nascidas prematuras e de
20% das 64 nascidas a termo e Takaoka, (2007) observou
no grupo de 45 prematuros a prevalência de defeitos de
esmalte de 87% e nos 46 nascidos  a termo 44%. A autora
encontrou 100% de DDE nas crianças que foram intubadas.
Quanto maior o tempo de intubação mais graves eram as
lesões.

O DDE Index é o sistema de classificação e de
marcação mais comumente usado para a marcação dos
defeitos de desenvolvimento e é a terminologia mais usada
em levantamentos de defeitos de dentes em geral. Embora
seja um sistema de marcação abrangente e conveniente
para levantamento de DDE ele ainda é pouco conhecido e
menos ainda utilizado. O examinador deve se familiarizar
com a classificação dos DDEs, definidos visualmente por
material fotográfico a ser desenvolvido e por modelo
padronizado para a coleta de dados e, seguindo a
classificação de Ainamo e Cutress (1982).

A odontopediatra apresentou modelo fotográfico da
dentição decídua e salientou a importância da organização
de atlas de DDE, elaborado por várias instituições de
ensino, onde os participantes do projeto passariam por
calibração.

Foi abordada a necessidade de prevenção de
cárie, uma vez que alterações de desenvolvimento do
esmalte como hipoplasia e hipocalcificação aumentam a
rugosidade da superfície do esmalte, o que dificulta a
higienização dental, aumentando o risco para o
desenvolvimento da doença cárie.

Finalizando, foi discutida a importância da
formação de uma equipe com visão transdisciplinar,
realização de estudos multicêntricos e a aplicação de um
protocolo único de avaliação.

Estudos longitudinais, objetivando detecção
precoce de desvios de função, com o intuito de diminuir
seqüelas secundárias a prematuridade devem ser
realizados pelos centros envolvidos com este protocolo.
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