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Objetivo: O presente estudo teve como objetivo estimar a 

prevalência de doença periodontal materna e avaliar a 

influência dessa doença sobre a ocorrência de nascimento de 

crianças prematuras com baixo peso ao nascer. Método: Foi 

realizado um estudo seccional em mulheres no puerpério 

imediato, mães de recém nascidos vivos, internadas na 

Maternidade do Hospital das Clínicas da Universidade Federal 

de Pernambuco, no período de 1 de abril a 30 de novembro de 

2004. Os recém nascidos foram classificados segundo o status 

do peso ao nascer (baixo peso ou peso normal) e o status da 

exposição (mãe com doença periodontal presente ou ausente). 

As pacientes foram selecionadas através de critérios de 

exclusão, tais como, diabetes mellitus, tabagismo, uso de 

drogas, cardiopatias prévias e infecções, sendo coletados 

dados sobre a história obstétrica através de questionários e 

prontuários. O exame periodontal foi realizado através do índice 

periodontal comunitário. Resultados: Os resultados 

demonstraram que 91,2% das puérperas avaliadas 

apresentavam 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 prematuro com crianças de baixo peso ao nascer. 

Conclusão: Baseado nos resultados, foi possível concluir que 

não existiu associação significativa entre doença periodontal e 

crianças prematuras de baixo peso ao nascer. 

Objective: The present work aimed at estimating the 

prevalence of maternal periodontal disease and evaluate her 

influence in premature low birth weight infants. Methods: A 

sectional study was done with women in immediate puerperium 

from the Hospital das Clínicas of Federal University of 

Pernambuco, in the period of april 1st to November 30 th 2004. 

The newborns were selected according to status of birth weight 

(low weight or normal weight) and status of exposure (mother 

with or without periodontal disease). The patients were 

excluded by the group of the mothers who had diabetes 

mellitus, smoking, drugs use, previous heart disease and 

infections. Data were collected through obstetric history 

questionnaire and from the hospital records. Periodontal 

examination was performed using the Community Periodontal 

Index. Results: The Results showed that 91.2% of evaluated 

mothers presented prevalence of periodontal disease, which 

had been classificated according to the levels: slight (38.8%), 

moderate (37.5%) and serious (14.9%) and, among those 

mothers, only 11% had preterm delivery with low birth weight 

infants. Conclusion: Based on these results, it was possible to 

conclude that there was not a significant association between 

periodontal disease and preterm/low birth weight infants.          



INTRODUÇÃO

A inflamação é a resposta do organismo contra 

um agente agressor, na tentativa de protegê-lo, evitando, 

assim, possíveis danos. Porém, a inflamação e a 

reparação podem ser potencialmente nocivas, 

dependendo do tipo de agressão. Essa resposta é 

desencadeada por estímulos inflamatórios, levando a 

formação de mediadores químicos que se encontram no 

plasma e nas células. Os mediadores originados a partir 

da inflamação são produtos do metabolismo do ácido 

aracdônico, que por sua vez irá formar as 

prostaglandinas (PGs) como a PGE2 e a PGF2a, que 

quando reagem com as citocinas são responsáveis pela 

dor e a febre (COTRAN et al., 1996).

A prostaglandina E2 (PGE2), o fator de necrose 

tumoral (TNF-a) e as interleucinas 1b e 6 (IL-1b e IL-6), 

além de estarem presentes na reação inflamatória, 

encontram-se, também, atuando no trabalho de parto 

como mediadores f is io lógicos,  em maiores 

concentrações no fluido amniótico (DAMARE et al., 

1997).

A infecção é uma das principais causas que 

contribui para o nascimento prematuro e de baixo peso 

(RNPBP). Outros fatores que têm sido associados a 

recém-nascidos prematuros de baixo peso incluem a 

idade materna avançada (maior que 34 anos) ou precoce 

(menor que 17 anos), raça afro-americana, baixo nível 

sócio-econômico, cuidado pré-natal inadequado, abuso 

de drogas, uso de álcool, uso de tabaco, hipertensão, 

diabetes, ruptura prematura da membrana e múltiplas 

gestações (RESENDE; MONTENEGRO, 1996).

A doença periodontal é causada por bactérias 

Gram negativas que atuam na circulação sanguínea 

conduzindo a formação de PGE2, TNF-a e a IL-1b que 

atravessam a barreira corioaminiônica em direção ao 

fluido amniótico. Quanto mais severa for a infecção 

periodontal, maior será a quantidade de mediadores 

produzidos (OFFENBACKER et al., 1998b). 

Nas mulheres grávidas, as doenças periodontais 

são bastante prevalentes e estão associadas a bactérias 

Gram negativas como Porphyromonas gingivalis e 

Prevotella intermedia (KORNMAN; LOESCHE, 1989).

Offenbacker et al. (1996) avaliaram a doença 

periodontal como um possível fator de risco para o 

nascimento de crianças prematuras de baixo peso, 

através de uma pesquisa na clínica de pré-natal no 

Hospital da Universidade da Carolina do Norte em 124 

mães grávidas ou no período pós-parto. As grávidas 

foram divididas em dois grupos: um grupo teste com 93 

mães de filhos prematuros (< 37 semanas) com baixo 

peso ao nascer (< 2500 g), ou com rompimento 

prematuro de membrana, ou trabalho de parto prematuro 

e um grupo controle composto por mães com recém-

nascidos de peso normal. Foi constatado que a doença 

periodontal é um significante fator de risco para o 

nascimento prematuro de crianças de baixo peso. 

Cardoso (1999) avaliou a história obstétrica, o 

nível clínico de inserção e a profundidade da bolsa à 

sondagem, o índice de placa e o índice gengival em 287 

mulheres num período de 28 a 32 semanas 

gestacionais. As pacientes foram divididas em dois 

grupos: o grupo constituído por mulheres que tiveram 

parto pré-termo e/ou com bebês com menos de 2500g e 

o grupo constituído por mulheres que tiveram o parto a 

termo e bebês com mais de 2500g. Os resultados, 

apesar de não apresentarem significância estatística, 

indicaram que o segundo grupo apresentou uma maior 

média de nível clínico de inserção e a profundidade da 

bolsa à sondagem. Além disso, o segundo grupo 

mostrou índices maiores de extensão e severidade da 

doença, porém sem significância estatística. O estudo 

concluiu que não há associação significativa entre 

doença periodontal de severidade baixa à moderada e 

parto prematuro e/ou nascimento de crianças com baixo 

peso.

Offenbacher et al. (2001) realizaram um estudo 

prospectivo para determinar se a doença periodontal 

materna contribui para o risco de prematuridade e 

crescimento restrito na presença de tradicionais fatores 

de risco obstétricos. Foram avaliadas mudanças do 

estado periodontal antes e 48 horas pós-parto em um 

grupo formado a partir dos primeiros 814 partos. O 

estado da doença periodontal materna era classificado 

através de três níveis (leve, médio e severo) durante o 

período gestacional. Além disso, associou-se a doença 

periodontal ao parto prematuro e baixo peso ao nascer 

de acordo com a raça, idade, estado civil, parto pré-

termo anterior, primeiro parto, corioaminioinite, vaginose 

bacteriana e fumo. Os resultados mostraram que, entre 

as mães com periodonto saudável, a prevalência de 

partos com idade gestacional menor que 28 semanas foi 

de 1.1%, enquanto que, houve um aumento em mães 

com doença periodontal leve de 3.5% e altíssimo em 

mães com doença periodontal severa de 11.1%. Os 

autores concluíram que a doença periodontal materna e 

sua incidente progressão contribuem significativamente 

para o risco obstétrico em partos prematuros e de baixo 

peso ao nascer.

Louro et al. (2001) selecionaram uma amostra 

de conveniência com mães de recém-nascidos a termo, 

grupo controle, com peso maior ou igual a 2500g e mães 

com recém-nascidos com peso menor que 2500g, o qual 

foi considerado o grupo teste. Foram coletados os dados 

gerais e perinatais por um neonatologista e o exame 

periodontal foi feito por um periodontista. Após a análise 

dos resultados, excluindo fatores de risco para baixo 

peso como fumo, estatura materna, bacteriúria e 

hipertensão prévia, constatou-se a prevalência da 
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doença periodontal na gravidez, e a possibilidade da 

mesma ser considerada como fator de risco para o 

nascimento de bebês prematuros com baixo peso.

Brunetti (2002) desenvolveu um estudo de caso-

controle, abrangendo 174 puérperas. A condição 

periodontal foi avaliada de acordo com o índice de 

extensão e severidade da doença periodontal. Os 

resultados mostraram que, dentre as puérperas do grupo 

controle, foi observado severidade da doença 

periodontal de 1.9mm em 8% dos sítios e, dentre as do 

grupo caso, 2mm em 12% dos sítios. O autor concluiu 

que, apesar de existir associação entre a doença 

periodontal e o nascimento de bebês prematuros, 

através da Análise de Regressão Logística Binominal, 

apenas as variáveis de número de visitas no pré-natal, 

parto prematuro prévio e o número de partos concluídos 

apresentaram-se como fatores de risco, uma vez que a 

doença periodontal não se manteve no modelo final.

Davenport et al. (2002) relacionaram a doença 

periodontal materna com crianças prematuras de baixo 

peso, num estudo caso-controle com 236 mães de 

recém-nascidos menores que 37 semanas e pesando 

menos de 2499g. No estudo, examinou-se a 

profundidade da bolsa periodontal, o índice de 

sangramento e o índice periodontal comunitário sendo 

registrado em cada dente. Após o exame clínico, o 

cirurgião-dentista realizava um questionário para 

verificar os fatores de risco para prematuros de baixo 

peso ao nascer e doença periodontal. Os resultados 

mostraram que o risco para prematuros de baixo peso ao 

nascer foi reduzido com o aumento na profundidade da 

bolsa periodontal. Os autores concluíram que não há 

associação entre doença periodontal materna e 

prematuros de baixo peso ao nascer.

Moore et al. (2004), avaliaram 3738 mulheres 

grávidas selecionadas e atendidas no exame de ultra-

som com aproximadamente 12 semanas de gravidez. As 

pacientes preencheram um questionário e fizeram o 

exame periodontal através da contagem de placas e 

sangramento, sondagem da profundidade da bolsa e 

perda de inserção. Foram coletados, após a gravidez, 

dados sobre a idade gestacional e peso do recém-

nascido. Os resultados indicaram que não há relação 

significante entre a severidade da doença periodontal, 

parto pré-termo e baixo peso ao nascer. Porém, houve 

uma correlação entre a saúde periodontal deficiente e 

aquelas mulheres que tiveram história de aborto anterior. 

Os autores constataram que não houve associação entre 

parto pré-termo ou baixo peso ao nascer e doença 

periodontal severa nessa população. Verificaram ainda, 

que existe uma evidência entre a correlação entre 

indicadores de saúde periodontal deficiente e aborto 

anterior. 

Face ao exposto, este trabalho teve por objetivo 

avaliar a influência da doença periodontal em gestantes, 

bem como a sua relação com o parto prematuro de 

crianças com baixo peso ao nascer. 

Realizou-se um estudo em mulheres no 

puerpério imediato, mães de recém nascidos vivos, 

internadas na Maternidade do Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Pernambuco, no período de 1 

de abril a 30 de novembro de 2004. Os recém nascidos 

foram classificados segundo o status do peso ao nascer 

(baixo peso ou peso normal) e o status da exposição 

(mãe com doença periodontal presente ou ausente).

O universo do estudo foi constituído por 

mulheres puérperas examinadas a cada 2 dias por 

semana, estimando-se, em cada semana, 5 mulheres no 

estudo juntamente com seus filhos recém-nascidos, 

perfazendo um total de 20 pacientes e respectivos filhos 

por mês, constituindo a amostra da pesquisa o total de 

160 pacientes e seus filhos (160 recém-nascidos).

As pacientes foram selecionadas através de 

critérios de exclusão, tais como, diabetes mellitus, 

tabagismo, uso de drogas, alcoolismo, gemelaridade, 

cardiopatias prévias, corioaminionite, rotura prematura 

das membranas por mais de 12 horas e infecção de vias 

aéreas e do trato gastrointestinal ou do trato urinário, 

obtidos através dos prontuários e questionários. Nos 

questionários foram coletados também o nome, 

endereço, idade e estado civil da paciente. As puérperas 

que apresentavam história obstétrica como abortos 

espontâneos, história de bebês prematuros de baixo 

peso e infecções materno-fetais antecedentes foram 

excluídas, vez que esses fatores influenciam no parto 

prematuro.

As puérperas selecionadas foram submetidas à 

avaliação odontológica com a finalidade de diagnosticar 

a doença periodontal em até três dias após o parto, 

sendo realizada pelos pesquisadores, através do índice 

periodontal comunitário (IPC), pelo qual a doença 

periodontal foi classificada segundo os níveis: ausente, 

leve (presença de sangramento gengival), moderado 

(presença de cálculo) e severo (presença de bolsa 

periodontal), utilizando-se a sonda periodontal modelo 

WHO e o odontoscópio, estando as puérperas sentadas 

em cadeira comum, sendo examinadas pelos 

pesquisadores sob a luz natural.

A calibração, entre os pesquisadores, foi 

realizada segundo os critérios da OMS (1999, apud 

PEREIRA, 2003). Foi selecionado um grupo, constituído 

por 20 pacientes, entre 19 a 34 anos de idade e realizado 

o levantamento prévio do IPC. Em seguida, foram 

comparados os resultados e, quando esses resultados 

apresentavam-se discrepantes, os pacientes eram 
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novamente reexaminados. Desta forma, as diferenças 

entre os diagnósticos eram revistas pelos pesquisadores 

e discutidas em equipe até que o resultado final fosse 

considerado adequado.  

Os pesquisadores seguiram os critérios 

adotados pela WHO, 1987, no qual a cavidade bucal foi 

dividida em sextantes definidos pelos dentes: 18-14, 13-

23, 24-28, 38-34, 33-43 e 44-48. A presença de dois ou 

mais dentes sem indicação para exodontia (por exemplo, 

comprometimento de furca, mobilidade e outros 

problemas) foi pré-requisito ao exame do sextante. Os 

procedimentos do exame foram iniciados pela área 

distovestibular passando-se pela área média e daí para a 

área mésiovestibular. A sonda deve ser introduzida 

levemente no sulco gengival ou na bolsa periodontal, 

ligeiramente inclinada em relação ao longo eixo do dente, 

seguindo a configuração anatômica da superfície 

radicular. Os dados coletados durante o exame 

periodontal foram registrados na ficha clínica da 

paciente.

Os códigos utilizados no IPC (PEREIRA, 2003) 

são:

0 - Sextante hígido;

1 - Sextante com sangramento (observado 

diretamente ou com espelho, após sondagem);

2 - Cálculo (qualquer quantidade, mas com toda a 

área preta da sonda visível);

3 - Bolsa de 4mm a 5mm (margem gengival na área 

preta da sonda);

4 - Bolsa de 6mm ou mais (área preta da sonda não 

está visível);

X - Sextante excluído (menos de dois dentes 

presentes);

9 - Sextante não examinado.

Todos as pacientes da amostra tiveram seus 

recém-nascidos (RN) avaliados quanto à idade 

gestacional e peso imediatamente após o nascimento. 

Para determinação da idade gestacional foi utilizado o 

Índice de Capurro (MARTINS FILHO; NASSIM JORGE, 

1977), que avalia cinco parâmetros variáveis que geram 

pontuações as quais deverão ser acrescidas da 

constante 204 dando a idade gestacional em dias e então 

dividido por 7, para se obter a idade gestacional estimada 

em semanas. Considerou-se prematuro todo RN que, 

após avaliação da neonatologia, tivesse idade 

gestacional estimada menor que 37 semanas e maior ou 

igual a 22 semanas de gestação.

Quanto ao peso, este foi aferido em balança 

eletrônica e o RN foi considerado como baixo peso ao 

nascer ao pesar menos de 2.500g (BATTAGLIA; 

LUBCHENCO, 1967).

Na análise estatística dos dados, o teste Exato 

de Fisher e o teste Qui-quadrado foram utilizados para 

avaliar a existência de associação entre variáveis 

categóricas ou categorizadas. O teste t de Student foi 

utilizado para comparar a média da idade das 

parturientes, quando essas foram classificadas em dois 

grupos: aquelas que tiveram filhos prematuros com 

baixo peso e aquelas que tiveram filhos sem essa 

condição. A prevalência de doença periodontal foi obtida 

por estimativa pontual e a precisão dessa estimativa 

avaliada mediante a construção de um intervalo exato de 

95% de confiança, computado com base na distribuição 

binomial. Em todos os testes foi adotado o nível de 

significância de 0,05.

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da UFPE (Universidade Federal de 

Pernambuco), conforme o protocolo de pesquisa nº 

053/2004-CEP/CCS.

Entre as 160 parturientes que constituíram a 

amostra do estudo, verificou-se que 146 apresentaram 

pelo menos um sintoma de doença periodontal (Tabela 

1). Com base nessa informação estimou-se que a 

prevalência de doença periodontal na população de 

mulheres, no puerpério imediato, atendidas na 

Maternidade do Hospital das Clínicas da Universidade 

Federal de Pernambuco, entre abril e novembro de 

2004, foi igual a 91,2% (Intervalo de 95% de confiança: 

85,7% a 95,1%).

Entre as 160 parturientes, 20 (12,5%) tiveram 

partos prematuros. Entre os 160 recém-nascidos, 29 

(18,1%) tinham baixo peso e 18 (11,2%) eram 

prematuros e de baixo peso.

Sintoma N % 

Ausente 14 8,8 

Sangramento gengival (leve) 62 38,8 

Presença de cálculo (moderada) 60 37,5 

Bolsa superficial presente (severa) 18 11,2 

Bolsa profunda presente (severa) 6 3,7 

Total 160 100,0 

 

Tabela 1. Distribuição da presença de doença periodontal 
na amostra de 160 parturientes do estudo.

A Tabela 2 mostra a classificação dos 160 

recém-nascidos, segundo o status de prematuridade e 

baixo peso ao nascer e a presença ou ausência de 

doença periodontal na mãe. Não houve diferença 

estatisticamente significante entre as proporções dos 
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prematuros de baixo peso, filhos de mães com doença 

periodontal e dos prematuros de baixo peso, filhos de 

mães sem doença periodontal (Teste exato de Fisher: p = 

0,660).

 Prematuridade e baixo peso  

Doença periodontal Sim Não Total 

Sim 16 (11,0%) 130 (89,0%) 146 (100,0%) 

Não 2 (14,3%) 12 (85,7%) 14 (100,0%) 

Total 18 (11,2%) 142 (88,8%) 160 (100,0%) 

 

Tabela 2. Classificação dos 160 recém-nascidos, segundo 
o status de prematuridade e baixo peso ao nascer e a 
presença ou ausência de doença periodontal na mãe.

Teste Exato de Fisher: p = 0,660

A Tabela 3 mostra a classificação dos 160 recém-

nascidos, segundo o status de prematuridade e baixo 

peso ao nascer e a presença ou ausência de bolsa 

per iodonta l  na mãe.  Não houve d i ferença 

estatisticamente significante entre as proporções dos 

prematuros de baixo peso, filhos de mães com bolsa 

periodontal e dos prematuros de baixo peso, filhos de 

mães sem bolsa periodontal (Teste exato de Fisher: p = 

0,736).

 Prematuridade e baixo peso  

Bolsa periodontal Sim Não Total 

Sim 3 (12,5%) 21 (87,5%) 24 (100,0%) 

Não 15 (11,0%) 121 (89,0%) 136 (100,0%) 

Total 18 (11,3%) 142 (88,7%) 160 (100,0%) 

 Teste Exato de Fisher: p = 0,736

Tabela 3. Classificação dos 160 recém-nascidos, segundo 
o status de prematuridade e baixo peso ao nascer e a 
presença ou ausência de bolsa periodontal.

A prevalência da doença periodontal na gravidez 

foi encontrada em alguns estudos (KORNMAN; 

LOESCHE, 1989; LOURO et al., 2001), através da 

presença de bactérias Gram negativas como 

Porphyromonas gingivalis e Prevotella intermédia, 

mostrando uma prevalência que variou de 61,7% a 

97,8%, aproximando-se do valor encontrado no presente 

trabalho, cujo somatório dos percentuais (Tabela 1) de 

presença da doença periodontal (leve, moderada e 

severa) encontrada foi de 91,2% da população estudada.

No presente estudo, a população estudada foi 

avaliada através do IPC, mostrando que apenas 14,9% 

(24 pacientes) tiveram doença periodontal severa 

(escore 4). Porém, apenas 12,5% (3 pacientes) 

apresentaram doença periodontal severa (presença de 

bolsa periodontal) associada ao parto prematuro com 

bebês de baixo peso ao nascer (Tabela 3), mostrando 

não existir, neste trabalho, associação estatisticamente 

significante entre a doença periodontal e o nascimento 

de crianças prematuras de baixo peso ao nascer, 

concordando, assim, com outros autores (BRUNETTI, 

2002; CARDOSO, 1999; DAVENPORT et al., 2002; 

MOORE et al., 2004). 

Os estudos epidemiológicos afirmam que a 

doença periodontal é um fator de risco significante para o 

nascimento de crianças prematuras de baixo peso ao 

nascer (OFFENBACHER et al., 1996,2001). Tais 

estudos mostram que essa associação se baseia no fato 

de que o periodonto, quando está infectado, libera 

mediadores, os quais além de  presentes na reação 

inflamatória, são responsáveis também pela indução ao 

parto prematuro, ou seja, quanto mais grave for a doença 

periodontal, maior a quantidade de mediadores 

produzidos e maior o risco para o parto prematuro 

(COTRAN et al., 1996; DAMARE et al., 1997; 

OFFENBACKER et al., 1998b). No entanto, o presente 

estudo constatou que, entre as 160 parturientes, 146 

apresentaram doença periodontal leve (38,8%), 

moderada (37,5%) e severa (14,9%), porém apenas 

11% das mesmas tiveram o parto prematuro e com 

recém-nascidos de baixo peso ao nascer.(Tabela 2). 

Além disso, apenas 12,5% das parturientes 

apresentaram doença periodontal severa (Tabela 3). De 

acordo com os resultados obtidos, concluiu-se que há 

uma alta prevalência da doença periodontal nas 

gestantes examinadas.

As puérperas que apresentaram fatores de risco 

associados ao parto prematuro, tais como 

gemelaridade, cardiopatia prévia, tabagismo, 

alcoolismo, rotura prematura das membranas por mais 

de 12 horas, corioaminionite, usuária de drogas ilícitas, 

diabetes mellitus, infecção de vias aéreas e do trato 

gastrointestinal ou do trato urinário foram excluídas da 

amostra, porém, em outros estudos, a doença 

periodontal encontra-se associada a outros fatores de 

risco para o parto prematuro como as infecções genito-

urinária, diabetes e hipertensão arterial (LOURO et al., 

2001; OFFENBACKER et al., 1996, 1998a, 2001), os 

quais foram evitados no estudo em questão, afastando a 

possibilidade dos mesmos, influenciarem no resultado 

da pesquisa.

Além disso, as mulheres que tiveram história 

obstétrica como aborto espontâneo, trabalho de parto 

prematuro, ruptura prematura da membrana e infecções 

materno-fetais, que influenciam no parto prematuro não 

foram incluídas na amostra, ao contrário de outras 

pesquisas que incluem a doença periodontal como fator 
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de risco associada a pacientes que apresentaram 

antecedentes de nascimento de bebês prematuros de 

baixo peso ao nascer e complicações como infecções e 

hipertensão durante a gravidez (OFFENBACKER et al., 

1996, 1998a.)

No presente estudo, as puérperas selecionadas 

tinham, no mínimo, 19 anos e no máximo 34 anos de 

idade, visto que a idade da mãe (menor que 17 ou maior 

que 34 anos) é um dos fatores de risco que influencia no 

parto prematuro de baixo peso (RESENDE; 

MONTENEGRO, 1996). No entanto, existem trabalhos, 

em que a faixa etária variou de 14 a 40 anos 

(OFFENBACKER et al., 1996) e de 16 a 44 anos 

(DAVENPORT et al., 1988).

Com base na metodologia adotada e nos 

resultados obtidos, a prevalência de doença periodontal 

nas parturientes que compuseram a amostra foi elevada, 

não existindo associação significativa entre a existência 

da doença periodontal e a ocorrência de crianças 

prematuras de baixo peso ao nascer. 
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