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Resumo 

KRÜGER, Marta Silveira da Mota. Associação entre o nascimento de bebês 
pré-termos e/ou com baixo peso e a doença periodontal materna: um 
estudo caso-controle na cidade de Pelotas-RS. 2014. 63f. Dissertação 
(Mestrado em Odontopediatria). Programa de Pós-graduação em Odontologia. 
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2014. 

A associação entre doença periodontal materna e desfechos perinatais 
adversos, embasada em modelos teóricos, apesar de extensivamente 
estudada mantêm-se controversa. O objetivo desse trabalho foi avaliar, a partir 
de estudo caso-controle, conduzido em três hospitais da cidade de Pelotas, Rio 
Grande do Sul, Brasil, a associação entre o nascimento pré-termo e/ou com 
baixo peso (NPT e/ou BP) e os parâmetros clínicos da doença periodontal 
materna. Foram incluídas puérperas que deram à luz a um recém-nascido pré-
termo e/ou com baixo peso (grupo caso) e puérperas que tiveram bebês a 
termo e com peso normal (grupo controle), na proporção 1:2. Os dados foram 
colhidos através do prontuário médico (identificação, medicação, nascimento 
do bebê), de entrevista (idade, cor da pele, escolaridade, renda, situação 
conjugal, ocupação, peso e altura antes da gestação, tabagismo, alcoolismo, 
número de consultas pré-natal, hábitos de higiene bucal), e do exame clínico 
(lesão de cárie ativa, índice de placa bacteriana-simplificado, profundidade de 
sondagem (PS), nível de inserção (NI)). Foi realizada análise bivariada para 
avaliar a proporção de NPT e/ou BP com relação às variáveis independentes e 
análise de regressão logística múltipla para avaliar a associação entre 
desfechos perinatais adversos e variáveis independentes. A amostra foi 
composta por 140 casos e 276 controles. No grupo caso, das 140 puérperas 
com NPT e/ou BP, 119 (85%) tiveram parto pré-termo (NPT), 93 (66,4%) bebês 
com baixo peso (BPN) e 72 (51,4%) apresentaram as duas condições 
(NPTBP). A presença de periodontite generalizada não esteve associada a 
nenhum dos desfechos perinatais adversos. Da condição periodontal, não 
houve associação com NPT e/ou BP e com NPT e para BPN e NPTPB os 
valores de p foram conflitantes com o intervalo de confiança. O NPT e/ou BP 
esteve associado, significativamente, com renda entre 1,5-2,9 e ≥ 3 salários 
mínimos (OR=1,84(1,09 – 3,09); OR=1,89(1,07 – 3,35), respectivamente), 
adequado número de consultas pré-natal (OR=0,26(0,13 – 0,50)), antecedente 
de NPT e/ou BP (OR=2,16(1,27 – 3,65)), doença sistêmica (OR=1,70(0,88 – 
3,29)), parto do tipo cesárea (OR=1,83(1,20 – 2,77)) e com pré-eclâmpsia 
(OR= 5,26 (2,43 – 11,4)). As puérperas com maior renda, mais velhas e com 
antecedente de NPT e/ou BP tiveram maior risco a NPT. A presença de doença 
sistêmica prévia esteve associada com NPT e/ou BP, NPT e com NPTBP. 
Conclui-se que, nessa amostra, os parâmetros clínicos da periodontite não 
foram considerados fatores de risco para os desfechos perinatais adversos 
estudados. 

Palavras-chave: parto pré-termo; baixo peso ao nascer; doença periodontal; 
periodontite. 



Abstract 

KRÜGER, Marta Silveira da Mota. Association between preterm birth and/or 
low birth weight and maternal periodontal disease: a case-control study in 
Pelotas city. 2014. 63f. Dissertation (Master Degree in Pediatric Dentistry). 
Postgraduate Program in Dentistry. Federal University of Pelotas, Pelotas, 
2014. 

The association between maternal periodontal disease and adverse perinatal 
outcomes, grounded by theoretical models, although extensively studied 
remains unclear. The aim of this study is to evaluate, by a case-control study, 
conducted in three hospitals in Pelotas city, Rio Grande do Sul, Brazil, the 
association between preterm birth and/or low birth weight (PTB/LBW) and 
clinical parameters of maternal periodontal disease. Postpartum women who 
gave birth to a newborn PTB/LBW (case group), and postpartum women who 
had babies at full term with normal weight (control group) were included, in the 
ratio 1:2. Data were collected through medical records (identification, 
medications, baby birth), interview (age, skin color, education, income, marital 
status, occupation, height and weight before pregnancy, smoking, alcohol 
consumption, number of prenatal visits, oral hygiene habits), and clinical (active 
caries lesion, simplified dental plaque index, probing depth (PD), clinical 
attachment level (CAL)). Bivariate analysis was performed to assess the 
proportion PTB/LBW in the independent variables and multiple logistic 
regression analysis to assess the association between adverse perinatal 
outcomes and independent variables. The sample consisted of 140 cases and 
276 controls. By the 140 postpartum women with PTB/LBW in case group, 119 
(85%) had preterm birth, 93 (66.4 %) low birth weight babies and 72 (51.4 %) 
had both conditions. The presence of generalized periodontitis was not 
associated to any adverse pregnancy outcomes. For the periodontal status, 
there was no association with PTB/LBW, PTB and with BPN, NPTPB the p 
values were conflicting with the confidence interval. The PTB/LBW was 
significantly associated with income between 1.5-2.9 and ≥ 3 minimum wage 
(OR=1.84 (1.09 to 3.09), OR=1.89 (1.07 - 3.35), respectively), adequate 
number of prenatal visits (OR=0.26 (0.13 - 0,50)), history of PTB/LBW (OR = 
2.16 (1.27 - 3,65)), systemic disease (OR=1.70 (0.88 to 3.29)), cesarean 
delivery (OR = 1.83 (1.20-2.77 )) and pre-eclampsia (OR= 5.26(2.43- 11.4)). 
Postpartum women with larger income, older, with previous PTB/LBW had a 
higher risk for PTB. Previous systemic disease was associated with PTB/LBW, 
PTB and NPTBP. It can be conclude that, in this sample, the clinical parameters 
of periodontitis were not considered a risk factor for the studied adverse 
perinatal outcomes. 

 

Key-words: preterm birth; low birth weight; periodontal disease; periodontitis
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1 Introdução 

O desenvolvimento saudável da criança deve ser promovido desde a 

gestação, através de adequada assistência pré-natal, abordando aspectos 

psicossociais, atividades educativas e preventivas, assegurando um parto 

sem intercorrências inesperadas e sem impacto para a saúde materna 

(BRASIL, 2012). 

Desfechos perinatais adversos é um termo amplo que abrange 

implicações distintas como o nascimento de bebês pré-termos e/ou com 

baixo, pré-eclâmpsia, aborto ou bebê natimorto (IDE; PAPAPANOU, 2013). 

Por definição o nascimento pré-termo é aquele que ocorre antes da 37ª 

semana gestacional, e bebê com baixo peso ao nascer é aquele com peso 

inferior a 2.500 gramas (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1977). 

Estima-se que, no ano de 2010, cerca de 14,9 milhões (11,1%) de 

bebês, entre os nascidos vivos de todo o mundo, nasceram pré-termo, 

resultando em mais do que um em cada dez nascimentos (BLENCOWE et al., 

2012). No Brasil, ano de 2011, os nascidos vivos com menos de 37 semanas 

gestacionais foram 9,8% (285.592) e os com peso ao nascer inferior a 2.500g 

foram 8,5% (248.217) do total (BRASIL, 2014).  Na cidade Pelotas, os dados 

oficiais de 2012, mostraram que 14,0% (596) dos nascidos vivos foram pré-

termo e 10,8% (463) portadores de baixo peso (RIO GRANDE DO SUL, 

2013). 

De acordo com dados de 2012 da Organização Mundial da Saúde, 

mais de um milhão de crianças morrem a cada ano devido a complicações da 

prematuridade e, entre os sobreviventes existe um risco aumentado de 

deficiências, que incluem dificuldades de aprendizagem, problemas 
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oftalmológicos e auditivos, o que deposita uma carga pesada sobre as 

famílias e os sistemas de saúde (HOWSON; KINNEY; LAWN, 2012).  

Em relação ao baixo peso ao nascimento, a estatística mundial 

evidencia que mais de 20,0 milhões (15,5%) de bebês sofrem com esse 

importante indicador de saúde pública (WARDLAW et al., 2004). O baixo peso 

ao nascer é considerado resultado do nascimento pré-termo ou da restrição 

do crescimento fetal intra-uterino (KRAMER, 1987). Quanto mais curta for a 

gestação, menor será o bebê e mais alto o risco de mortalidade, morbidade e 

incapacidade. O baixo peso ao nascer devido a restrição do crescimento fetal 

afeta a pessoa durante toda a vida, sendo associado ao inadequado 

crescimento infantil e a uma maior incidência de diabetes tipo 2, hipertensão e 

doença cardiovascular na vida adulta (WARDLAW et al., 2004).  

Além disso, o baixo peso ao nascer, incluindo a prematuridade, 

também predispõe a níveis elevados de colonização estreptocóccica devido à 

função imune reduzida, e podem favorecer ao desenvolvimento de alterações 

na dentição decídua como hipoplasia do esmalte e alterações salivares (LI; 

NAVIA; CAUFIELD, 1994; SEOW  et al., 1997; JACOBSEN et al., 2014).  

Existem fatores de risco comprovadamente associados ao nascimento 

pré-termo e/ou com baixo peso como a idade da mãe (<18 anos ou >35 

anos), gestação múltipla, ausência de cuidado pré-natal, baixa estatura 

materna (<150 cm), hipertensão crônica, diabetes, lúpus eritematoso 

disseminado, poliartrite nodosa, endocrinopatias agudas, anemia infecciosa, 

trauma abdominal, alcoolismo, antecedente de parto pré-termo e infecções 

maternas do trato geniturinário a qualquer momento da gestação 

(DASANAYAKE, 1998). Outros fatores que podem estar associados são 

estado civil, raça, nível de escolaridade e tabagismo (MINKOFF; 

GRUNEBAUM; SCHWARTZ, 1984; OFFENBACHER et al.,1997). 

O início do trabalho de parto normal é controlado por uma sinalização 

inflamatória: à medida que o feto se desenvolve, a crescente necessidade de 

nutrientes e a diminuição do espaço intrauterino tornam-se parâmetros 

críticos para a sobrevivência materna e fetal, os níveis de prostaglandinas E2 

e citocinas inflamatórias (Fator de necrose tumoral-α e interleucina-1) no 

líquido amniótico aumentam progressivamente até atingirem um limiar crítico, 

que induz a ruptura do saco amniótico e das membranas, gerando contração 



14 
 

     

uterina, dilatação cervical e o nascimento (HARAM; MORTENSEN; WOLLEN, 

2003). No entanto, esse mecanismo de disparo pode ser modificado por 

estímulos estressores externos como, por exemplo, infecção e inflamação 

tendo como consequência desfechos perinatais adversos tais como o 

nascimento de bebês pré-termos e/ou com baixo peso (MADIANOS; 

BOBETSIS, OFFENBACHER, 2013).  

McGraw (2002) estudando a etiologia da prematuridade e do baixo 

peso ao nascimento descreveu que em 25% dos casos a causa permanecia 

desconhecida. Buscando ampliar o conhecimento sobre as causas dos 

desfechos perinatais adversos, desde o início dos anos 90 tem sido proposto 

que infecções bucais, tais como a periodontite, devido à similaridade na 

patogênese das infecções à distância causadas por microrganismos gram-

negativos, poderiam atuar como um reservatório infeccioso e, à distância, 

interferir nos resultados gestacionais (BOBETSIS; BARROS; 

OFFENBACHER, 2006; TARANNUM; FAIZUDDIN, 2007; SADDKI et al., 

2008; NABET et al., 2010). 

A plausibilidade biológica dessa associação fundamenta-se em um 

modelo hipotético que apresenta duas vias principais: (1) via direta: bactérias 

periodontais e/ou seus subprodutos disseminam-se para a unidade 

fetoplacentária onde dão origem a uma infecção ectópica e/ou acionam uma 

resposta inflamatória local que resulta na elevação de citocinas e mediadores 

inflamatórios que induzem a complicações na gravidez; (2) via indireta: 

citocinas e mediadores inflamatórios produzidos ao nível da gengiva, em 

resposta aos patógenos periodontais, entram na circulação sanguínea e 

alcançam ou a unidade feto-placentária (aumentando o acúmulo desses 

mediadores no compartimento) ou ao fígado onde estimulam uma resposta 

inflamatória sistêmica produzindo proteínas de fase aguda, estes produtos 

ganham acesso à circulação sanguínea podendo entrar na unidade feto-

placentária e agravar a inflamação intra-uterina (BOBETSIS; BARROS; 

OFFENBACHER, 2006; MADIANOS; BOBETSIS, OFFENBACHER, 2013). 

A possível associação entre a doença periodontal materna e o 

nascimento de bebês pré-termos e/ou com baixo peso ao nascer tem sido 

investigada. Um estudo norte-americano avaliou 124 gestantes ou puérperas 

(93 casos e 31 controles), e, utilizando uma variável categórica para definir 
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doença periodontal (60% dos sítios com nível de inserção ≥ 3mm) observou, 

após análise multivariada ajustada, associação significativa entre doença 

periodontal materna e  nascimento pré-termo e/ou com baixo peso, trabalho 

de parto prematuro e ruptura prematura de membranas (OR= 7,5, IC= 1,95-

28,8) (OFFENBACHER et al., 1996). Por outro lado, Davenport et al. (2002), 

na Inglaterra, examinaram 743 puérperas (236 casos e 507 controles) e, 

utilizando variável contínua para doença periodontal, após regressão logística, 

não encontraram associação entre os níveis de profundidade de sondagem 

ou de sangramento e os desfechos gestacionais.  

Da mesma forma, Buduneli et al. (2005) ao examinarem 181 puérperas 

(53 casos e 128 controles) na Turquia, não encontraram nenhuma diferença 

em qualquer marcador de saúde bucal, incluindo medidas periodontal 

(variável contínua), entre casos e controles. Nabet et al. (2010), avaliando 

puérperas francesas, 1.108 casos e 1.094 controles, concluíram que só havia 

associação significativa entre periodontite (periodontite localizada: 

profundidade de sondagem ≥ 4mm e nível de inserção ≥ 3mm no mesmo sítio 

em 2 ou 3 dentes; periodontite generalizada: profundidade de sondagem ≥ 

4mm e nível de inserção ≥3mm no mesmo sítio em 4 ou mais dentes) e 

nascimento pré-termo quando esse foi induzido por pré- eclâmpsia (OR=2,06, 

IC=1,21-3,50 para periodontite localizada e OR=3,19, IC=1,88-5,43 para 

periodontite generalizada, respectivamente). 

Diversos estudos brasileiros tem sido relatados, Gomes-Filho et al. 

(2007) examinaram 302 puérperas na Bahia e, utilizando uma variável 

categórica para definir doença periodontal (4 ou mais sítios com profundidade 

de sondagem ≥ 4mm e nível de inserção ≥ 3mm) verificaram uma associação 

significativa (OR=2,10, IC=1,28-3,44) entre o desfecho gestacional e condição 

periodontal materna, mesmo após ajuste para idade e escolaridade. Bassani 

et al. (2007), estudando o desfecho baixo peso ao nascer, relataram dados de 

715 puérperas (304 casos e 611controles, estudo caso-controle inclusivo) no 

Rio Grande do Sul e, utilizando uma variável categórica para definir doença 

periodontal (pelo menos 3 sítios com nível de inserção > 3 mm), concluíram 

não haver diferença na prevalência ou severidade da periodontite entre casos 

e controles (OR= 0.93, IC=0.63-1.41). 
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Ainda ano de 2007, Santos-Pereira et al., avaliando 124 puérperas (68 

casos e 56 controles) em São Paulo, verificaram que os casos tinham níveis 

mais baixos de escolaridade, maiores níveis de inserção e sangramento, 

juntamente com uma maior profundidade de sondagem média e que ter 

periodontite esteve associado (OR=4,9, IC=1,9-12,8) com o nascimento pré-

termo em uma análise multivariada. Com uma população brasileira maior, 

incluindo 238 casos prematuros e 1.042 controles, Siqueira et al. (2007) em 

Minas Gerais, mostraram, após a regressão logística multivariada, associação 

significativa entre periodontite materna (4 ou mais dentes com 1 ou mais  

profundidade de sondagem ≥4 mm e nível de inserção ≥ 3mm ) e nascimento 

pré-termo e/ou com baixo peso (OR= 1,77, IC=1,12-2,59).   

Guimarães et al. (2010) relataram dados de 1.207  puérperas (1.046 

controles, 146 pré-termo leve-moderado, 15 extremo pré-termo) em Minas 

Gerais, e verificou que a prevalência de periodontite (definição 1: 4 ou mais 

dentes com profundidade de sondagem ≥ 4mm e nível de inserção ≤ 3mm; 

definição 2: pelo menos 1 sítio com profundidade de sondagem ≥ 4mm e nível 

de inserção ≥ 4mm) aumentou significativamente entre nascimentos a termo, 

pré-termo e muito pré-termo (definição 1: OR=1,83, IC=1,28-2,62; definição 2: 

OR=2,37, IC= 1,62-3,46). Por outro lado, Lunardelli e Peres (2005) 

examinaram 449 puérperas em Santa Catarina e após realizarem a regressão 

multivariada, verificaram não haver associação entre periodontite (4 dentes 

com profundidade de sondagem ≥ 4mm) e nascimento pré-termo e baixo 

peso.  

O mais recente estudo brasileiro publicado envolveu 296 puérperas (77 

casos e 222 controles) em Minas Gerais e verificou que a doença periodontal 

de acordo com a definição 1 (4 ou mais dentes com PS ≥ 4mm e NI ≥ 3 mm) 

não foi associada com nascimento pré-termo (OR= 1,62, IC= 0,80-3,29), no 

entanto, foi encontrada uma associação significativa quando considerada a 

definição 2 (pelo menos um sítio com NI ≥ 4 mm) e NPT (OR = 1,98 IC= 1,14-

3,43). Essa pesquisa verificou ainda que o aumento do apetite e um baixo 

número de escovações diárias estiveram associados com o nascimento pré-

termo, independentemente da definição de doença periodontal usada 

(MACEDO et al., 2013). 
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Revisões sistemáticas com meta-análises também tem buscado avaliar 

essa associação. Corbella et al. (2011) realizaram uma revisão dos estudos 

do tipo caso-controle, 17 estudos foram incluídos na revisão e meta-análise, 

somando 10.148 pacientes. A partir dessa revisão foi observada uma 

associação entre a doença periodontal materna e nascimento pré-termo 

(OR=1,82, IC= 1,58-2,01) e baixo peso ao nascer (OR=3,00, IC=1,93-4,68). 

Apesar dos resultados mostrarem uma associação significativa, os autores 

reportam que há limitações na interpretação desses dados, como a presença 

de variáveis de confusão não controladas ou controladas de maneira 

inadequada e, por isso, sugerem que estudos de caso-controle mais amplos e 

com adequado controle dos fatores de confusão são necessários para 

confirmar os resultados dessa revisão. 

Uma outra revisão sistemática com meta-análise envolvendo, além de 

estudos caso-controle, estudos longitudinais foi realizada por Ide e 

Papapanou, (2013). Considerando o desfecho baixo peso ao nascer foram 

incluídos 18 estudos, para a meta-análise de estudos caso-controle dois 

estudos foram considerados, somando 1.463 mulheres (696 casos e 767 

controles), resultando em um OR de 1,35 (IC=1,08, 1,68). Para a meta-análise 

dos estudos longitudinais seis estudos foram incluídos somando 3.516 

mulheres (1.225 casos e 3.516 controles), o OR estimado foi 1,75 (IC=1,41-

2,16). 

Para o desfecho nascimento pré-termo 25 publicações foram 

consideradas, 18 caso-controles e sete longitudinais. Entre os estudos que 

relataram variáveis contínuas, sete caso-controles foram considerados para a 

meta-análise, somando 1.917 mulheres (756 casos e 853 controles), a 

diferença média na profundidade de sondagem entre os grupos foi 0,035 mm 

(IC= 0,009-0,063mm). E, quatro prospectivos, resultando 5.515 participantes, 

sendo a diferença média 0,35mm (IC=0,26-0,45mm). Dentre os estudos que 

definiram periodontite através de variáveis categóricas considerados para a 

meta-análise oito foram caso-controles, obtendo 7.575 participantes (2.721 

casos e 4.854 controles), obtendo OR 2,47 (IC=2,19-2,77). E, três 

longitudinais, totalizando 2.469 participantes, o OR foi 1,15 (IC=0,89–1,49) 

(IDE; PAPAPANOU, 2013). 
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Na avaliação do desfecho associado ao nascimento pré-termo e baixo 

peso, 10 estudos foram incluídos, oito do tipo caso-controle e dois 

longitudinais. Considerando variáveis contínuas, para estudos caso-controle 

2.148 mulheres (939 casos e 1.209 controles) foram envolvidas, sugerindo 

menores profundidades de sondagem nos casos quando comparadas com 

controles, sem diferenças nos níveis de inserção e sangramento gengival. E, 

unindo os longitudinais foram obtidas 1.500 participantes, a diferença media 

na profundidade de sondagem foi 0,25 mm (IC= 0,076-0,568 mm). No 

entanto, essa diferença não foi significativa, assim como para os níveis de 

inserção (0,92mm IC=0,61-1,09mm). Não foi possível realizar meta-análise 

para avaliar sangramento gengival. Dentre os que utilizaram variáveis 

categóricas, apenas estudos caso-controle (dois) foram incluídos na meta-

análise, somando 423 mulheres (154 casos e 269 controle) (OR=2,06, 1,34–

3,16). A partir das avaliações conduzidas, Ide e Papapanou (2013) concluíram 

que a periodontite materna está modestamente associada com desfechos 

gestacionais adversos e que os achados são impactados pela definição da 

condição periodontal. 

Diante do exposto, o objetivo desse trabalho foi avaliar, a partir de 

estudo de caso-controle dos nascimentos na cidade de Pelotas-RS, a 

associação entre o nascimento pré-termo e/ou com baixo peso e os 

parâmetros clínicos da doença periodontal materna, considerando ajuste para 

fatores demográficos, socioeconômicos, físicos e ambientais.



 

  

 

 

 

2 Metodologia 

 

2.1 Delineamento 

Foi conduzido um estudo caso-controle retrospectivo de base 

hospitalar, pareado pelo local de nascimento, no setor de ginecologia e 

obstetrícia de três hospitais (Hospital Escola da Universidade Federal de 

Pelotas, Santa Casa de Misericórdia e São Francisco de Paula) na cidade de 

Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil, no período de abril a dezembro de 2013.  

 

2.2 População do estudo 

A cidade de Pelotas está situada na região sul do estado do Rio 

Grande do Sul, a 250 km de Porto Alegre, capital do estado, sendo o terceiro 

município do estado em população, apresentando 321.818 habitantes. As 

mulheres representam 53% (174.077) da população total, 93,8% (163.345) 

estão na zona urbana e ocupam 44,6% do mercado de trabalho formal da 

cidade (IBGE, 2012). Quanto à idade 44,5% (77.556) estão em idade 

reprodutiva, entre 15 e 44 anos (IBGE, 2012), sendo que no ano de 2012, o 

número anual oficial de nascidos vivos em Pelotas foi de 4.269 (RIO 

GRANDE DO SUL, 2013). 

Para o cálculo do tamanho da amostra foi utilizado uma prevalência de 

doença periodontal entre as puérperas do grupo controle de 39% (SIQUEIRA

  et al., 2007), uma significância de 5% e poder de 80% para detectar um 
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risco relativo de 1,95 em uma proporção caso-controle de 1:2. Resultando, 

com o acréscimo de  20% para perdas e ajustes, em 139 casos  e 278 

controles. 

Os registros hospitalares foram examinados três vezes por semana. No 

grupo caso foram incluídas puérperas que deram à luz a um recém-nascido 

vivo, único, pré-termo (entre 22 e 37 semanas gestacionais) e/ou com baixo 

peso (< 2.500g). A idade gestacional foi estimada pela equipe médica, de 

acordo com a data da última menstruação, com a avaliação da ultra-

sonografia precoce ou através do método descrito por Capurro et al. (1978). 

No grupo controle foram incluídas as puérperas, na mesma maternidade, que 

tivessem dado à luz a um recém-nascido vivo, único, a termo (≥ 37 semanas) 

e com peso ≥ 2.500g. A inclusão das puérperas na amostra foi orientada 

pelos seguintes critérios de elegibilidade: idade entre 18 e 35 anos; presença 

de, no mínimo, seis dentes em boca; não infectada por HIV; não diabética; 

sem necessidade de profilaxia antibiótica; e bebê sem malformação congênita 

severa.  

 

2.3 Aspectos Éticos 

Este estudo se enquadra na modalidade de pesquisa de risco mínimo, 

e, de acordo com a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, 

relativa à pesquisa envolvendo seres humanos, foi avaliado e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal de Pelotas, parecer n° 80/2012 (Anexo A). Os participantes foram 

incluídos no estudo após a assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido. Todas as puérperas receberam um folder educativo sobre a 

saúde bucal dos bebês (Anexo B) e foram convidadas a fazer o 

acompanhamento da saúde bucal de seus filhos, até os três anos de idade, 

no projeto de extensão Atenção Odontológica Materno-infantil na Faculdade 

de Odontologia da Universidade Federal de Pelotas. Também, se constatada 

alguma alteração e necessidade de tratamento, as mesmas foram alertadas 

sobre o problema e devidamente aconselhadas a procurar um serviço 

especializado a fim de resolver tal alteração. Caso não tivessem acesso ao 

atendimento odontológico, foi oferecida a possibilidade de tratamento no 
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projeto de Extensão Atenção Odontológica Materno-infantil da Faculdade de 

Odontologia da UFPel. 

 

2.4 Coleta dos dados 

Os dados foram coletados em ficha específica, a partir dos dados do 

prontuário médico, entrevista (Apêndice A) e exame clínico (Apêndice B).    

 

2.4.1 Dados dos prontuários médicos 

Os dados de identificação da paciente foram obtidos a partir do 

prontuário médico da paciente. A informação sobre o uso de antibióticos 

durante a gestação, assim como os dados de nascimento do bebê, também 

foram coletados do prontuário e depois confirmados na entrevista.   

 

2.4.2 Entrevista 

A puérpera foi entrevistada, para a coleta de dados demográficos 

(idade materna, cor da pele auto referida) e socioeconômicos (escolaridade, 

estado civil, emprego durante a gravidez), além do peso e altura antes da 

gestação, usado para calcular o índice de massa corporal (IMC) antes da 

gestação (peso Kg/altura² (m²)).  

Também foram questionadas, por dois entrevistadores treinados, sobre 

hábitos,e comportamentos antes e durante a gestação como: número de 

consultas pré-natal, uso de álcool, de fumo e hábitos de higiene bucal 

(frequência diária de escovação e uso de fio dental). Foram ainda conduzidas 

perguntas sobre a história prévia de NPT/BPN,  de doenças sistêmicas e de 

problemas gestacionais. 
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2.4.3 Exame clínico 

As puérperas incluídas foram submetidas ao exame clínico, realizado 

uma única examinadora treinada e calibrada, no leito hospitalar, durante as 

primeiras 48h após o parto. A condição da cavidade bucal da puérpera foi 

registrada em relação à cárie dentária como: sem atividade de cárie, se não 

houvessem dentes cariados, ou se as lesões estivessem com característica 

de inatividade; com atividade de cárie, quando havia pelo menos um dente 

com lesão de cárie visível ao exame clínico, incluindo lesões não cavitadas 

observadas com dente úmido, e com característica de atividade (NYVAD et 

al., 1999).  

A presença de placa visível foi avaliada,  após calibração in lux 

(GOETTEMS et al., 2013), valor  de Kappa ponderado de 0,75,utilizando os 

critérios do índice de placa bacteriana simplificado (IPB-S) do índice de 

Higiene Oral Simplicado descrito por Greene e Vermillion (1964). Foram 

avaliadas seis superfícies dentárias: a vestibular dos primeiros molares 

superiores direito e esquerdo, a lingual dos primeiros molares inferiores direito 

e esquerdo e a superfície vestibular do incisivo central superior direito e 

inferior esquerdo, em caso de ausência, os primeiros molares foram 

substituídos pelos segundos molares e os incisivos centrais por seus 

contralaterais. Os valores obtidos foram somados e o total foi dividido pelo 

número de superfícies examinadas. 

O exame periodontal foi realizado, após calibração (Kappa ponderado 

para profundidade de sondagem = 0,71), com uma sonda periodontal 

milimetrada tipo Williams 23 (Trinity®), em seis sítios por dente. A avaliação 

periodontal  foi conduzida de acordo com Nabet et al. (2010). Quatorze dentes 

foram avaliados, incluindo aqueles mais afetados por periodontite (11, 12, 16, 

17, 24, 26, 27, 31, 32, 36, 37, 44, 46, 47; com a exceção de que, quando o 

primeiro pré-molar não esteve presente, o segundo pré-molar foi examinado). 

A condição periodontal foi avaliada pelos critérios mais utilizados em 

estudos epidemiológicos (ALBANDAR 2007; BORREL; PAPAPANOU, 2005). 

Profundidade de sondagem: distância da margem gengival ao fundo do sulco 

gengival ou bolsa periodontal, em seis sítios por dente. Sangramento à 

sondagem: registro dicotômico da presença/ausência de sangramento, com a 
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utilização da sonda milimetrada, após a sondagem até a base do sulco 

gengival ou da bolsa periodontal, em seis sítios por dente. Considera-se a 

presença de sangramento visível decorrido um tempo de até 30 segundos 

depois de mensurada a profundidade de sondagem. Nível clínico de inserção: 

corresponde à distância entre a junção cemento-esmalte e o fundo de sulco 

ou bolsa. 

Foi utilizada a classificação das doenças periodontais proposta em 

1999 pela “American Academy of Periodontology”, com a utilização de critério 

de sadio e de gengivite de Ababneh et al. (2012), de periodontontite 

localizada e generalizada de Nabet et al. (2010) (Quadro1). Foi considerada 

como portadora de periodontite as puérperas que apresentassem periodontite 

generalizada. 

 

Quadro 1 - Classificação da doença periodontal. 

Condição 
periodontal 

Critério clínico 

 
Sadio 

PS ≥ 4mm  e  NI ≥ 3 mm no mesmo sítio em, no 
máximo, 1 dente, e sem sinal de inflamação gengival 
(vermelhidão, edema e/ou sangramento à sondagem) 
induzida por placa bacteriana (ABABNEH et al, 2012). 

 
Gengivite 

PS≥ 4mm  e  NI ≥ 3 mm no mesmo sítio em, no 
máximo, 1 dente, com sinal de inflamação gengival 
(vermelhidão, edema e/ou sangramento à sondagem) 
induzida por placa bacteriana em pelo menos um sítio 
(ABABNEH et al., 2012). 

Periodontite 
Localizada 

PS ≥ 4mm  e  NI ≥ 3 mm no mesmo sítio em 2 ou 
3 dentes, com sangramento a sondagem em pelo menos 
1 desses sítios (NABET et al. 2010). 

Periodontite 
Generalizada 

PS ≥ 4mm e NI ≥ 3 mm no mesmo sítio em 4 ou 
mais dentes, com sangramento a sondagem em pelo 
menos 1 desses sítios (NABET et al. 2010).          

Fonte: (AMERICAN ACADEMY OF PERIODONTOLOGY, 1999; NABET et al., 2010; 

ABABNEH et al., 2012). 
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2.5 Análise estatística 

A análise estatística foi realizada no programa Stata versão 11.0 para 

Windows (Stata Corp LP, College Station, TX, USA 1.0). A análise bivariada 

foi realizada para analisar a proporção de NPT e/ou BP com relação às 

variáveis independentes (teste qui-quadrado). E, o teste t para a distribuição 

das frequências médias entre casos e controles de NPT e/ou BP. 

Análise de regressão logística múltipla foi utilizada para avaliar a 

associação entre diferentes desfechos gestacionais adversos (nascimento 

pré-termo e/ou baixo peso ao nascer (NPT e/ou BP), nascimento pré-termo 

(NPT), baixo peso ao nascer (BPN), e nascimento pré-termo e baixo peso ao 

nascer (NPTBP) e variáveis independentes. As variáveis independentes foram 

testadas de acordo um modelo hierárquico de análise, adaptado de Bassani 

et al. (2005): Cor da pele, escolaridade, renda familiar, profissão, estado civil, 

idade (nível 1); IMC pré-gestacional, hábito de fumar, hábito de beber, pré-

natal (nível 2); atividade de cárie, índice de placa bacteriana simplificado (em 

tercis), antecedentes de parto pré-termo e/ou baixo peso, doença sistêmica 

pré-existente, problemas na gestação como pré-eclâmpsia, diabetes 

gestacional, anemia gestacional, início do trabalho de parto, tipo de parto 

(nível 3); condição periodontal, periodontite, periodontite generalizada (nível 

4). 

Na análise ajustada cada desfecho gestacional adverso foi ajustado 

pelas variáveis que tiveram um valor de p ≤ 0,2 na análise bruta. O OR 

ajustado e seus respectivos IC de 95 % foram obtidos a partir do modelo de 

regressão logística, com nível de significância de 5 % (P< 0,05). 

 



 

 

 

 

3 Resultados e Discussão 

 

3.1 Distribuição da amostra  

Um total de 637 puérperas foram convidadas a participar do estudo, 

dessas 71 se recusaram e 146 foram excluídas por não atenderem a algum 

dos critérios de inclusão (Figura 1). Assim, a amostra foi composta por 140 

casos e 280 controles, sendo que destes, quatro foram excluídos devido 

exame periodontal incompleto. No grupo caso, das 140 puérperas com 

nascimentos pré-termo e/ou com baixo peso ao nascer, 119 (85%) tiveram 

parto pré-termo, 93 (66,4%) bebês com baixo peso e 72 (51,4%) 

apresentaram as duas condições.  

Considerando o recém-nascido, em relação ao sexo, no grupo caso 82 

(58,6%) eram meninos e 58 (41,4%) eram meninas. No grupo controle, a 

amostra ficou igualmente dividida sendo 138 (50%) de cada sexo (P=0,098). 

Observando outras variáveis relacionadas ao bebê (Tabela 1), os dados 

enfatizam que no grupo caso houve uma média significantemente menor de 

número de semanas gestacional, peso, estatura ao nascer e de valor APGAR 

no primeiro e quinto minuto de vida. 

A tabela 2 mostra a frequência de distribuição de diferentes variáveis 

demográficas e socioeconômicas dos grupos de caso e controle, 

evidenciando uma paridade entre os grupos, exceto para renda familiar 

(P=0,042).  A distribuição das frequências em variáveis relacionadas à 

condição bucal entre os grupos caso e controle (Tabela 3), também não 

mostraram diferenças significantes.  
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Complementando os dados da amostra, a tabela 4 apresenta a 

distribuição de variáveis contínuas relacionadas com a doença periodontal, 

sendo que no grupo caso, mesmo sem significância se observa uma média 

maior de relatos de escovação diária e uso do fio dental. Considerando os 

dados clínicos, houve mais sítios com profundidade de sondagem e nível de 

inserção ≤3 mm no grupo caso. 

Na análise bivariada entre variáveis independentes e a periodontite 

generalizada nas puérperas da amostra (Tabela 5), os dados evidenciaram 

que a mesma esteve mais frequente nas puérperas da raça negra/parda, com 

presença de lesão de cárie ativa e maiores valores de IPB-S.   

 

 

 

 

Figura 1 - Organograma da composição amostra do estudo Caso/Controle.                                 
Nascimento pré-termo =NPT; Baixo peso ao nascer = BPN 

 

 



27 
 

     

Tabela 1 - Distribuição de frequências médias de variáveis relacionadas ao bebê nos grupos 

caso e controle, Pelotas, RS, 2014. (n=416)  

 
Variável (n) 

 Valores Valor 
de P* n Mínimo Máximo Média (DP) 

Idade gestacional (semanas)     <0,000 
Grupo caso 140 24 41 34,62 (2,71)  
Grupo controle 276 37 42 39,18 (1,28)  
      
Peso ao nascer (kg)     <0,000 
Grupo caso 140 0,79 4,46 2,26 (0,62)  
Grupo controle 276 2,50 4,26 3,30 (0,39)  
      
Comprimento ao nascer (cm)#     <0,000 
 Grupo caso 105 32 51 43,78 (3,51)  
 Grupo controle 140 35 52 47,98 (2,26)  
      
APGAR 1min#     <0,000 
 Grupo caso 129 1 10 7,57 (2,01)  
 Grupo controle 264 1 10 8,23 (1,59)  
      
APGAR 5min#     <0,000 
 Grupo caso 129 2 10 8,68 (1,21)  
 Grupo controle 265 6 10 9,23(0,71)  

#n menor por ausência do dado                     *Teste t     

 

Tabela 2 - Distribuição de frequência de diferentes variáveis demográficas e socioeconômicas 
dos grupos caso e controle, Pelotas, RS, 2014. (n= 416) 

Variável (n)                  Grupo (%) Valor de P* 
  Caso Controle  

Idade (anos)   0,113 
18 a 24  56 (40,0) 133 (48,2)  

25 a 35 84 (60,0) 143 (51,8)  
    
Cor da pele    0,489 

Branca 100 (71,4) 188 (68,1)  

Preta/parda 40 (28,6) 88 (31,9)  
    
Escolaridade    0,168 
≤ 8 anos de estudo 57 (40,7) 132 (47,8)  
> 8 anos de estudo 83 (59,3) 144 (52,2)  
    
Renda (salários mínimos) (409#)   0,042 
≤1 28 (20,3) 87 (32,1)  
1,5- 2,9  68 (49,3) 115 (42,4)  
≥3 42 (30,4) 69 (25,5)  
    
Ocupação   0,941 
Do lar  72 (51,4) 143 (51,8)  
Trabalha fora 68 (48,6) 133 (48,2)  
    
Situação conjugal   0,935 
Casada ou união estável 104 (74,3) 204 (73,9)  
Solteira/separada 36 (25,7) 72 (26,1)  

# n menor por ausência do dado                        *Teste Qui-quadrado    
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Tabela 3 - Distribuição de frequência de diferentes variáveis relacionadas à condição bucal 
nas puérperas dos grupos caso e controle, Pelotas, RS, 2014. (n= 416) 

Variável (n)                       Grupo (%) Valor de P* 
 Caso  Controle  

Relato de frequência escovação diária   0,807 
≤ 2 35 (25,0) 66 (23,9)  
≥ 3  105 (75,0) 

 
210 (76,1) 

 
 

Relato do uso fio dental   0,259 
Sim 68 (48,6) 118 (42,8)  
Não 72 (51,4) 158 (57,2) 

 
 

Lesão de cárie ativa (412#)    
Não 82 (58,6) 148 (54,4) 0,421 
Sim 58 (41,4) 124 (45,6) 

 
 

Índice de Placa Bacteriana Simplificado   0,774 
1º. tercil (0-0,5) 47 (33,6) 98 (35,5)  
2º. tercil (0,6- 0,83) 49 (35,0) 87 (31,5)  
3º. tercil  (0,84- 2,5) 44 (31,4) 91 (33,0) 

 
 

Condição periodontal    0,306 
Sadio 18 (12,9) 34 (12,3)  
Gengivite 44 (31,4) 72 (26,1)  
Periodontite localizada 28 (20,0) 78 (28,3)  
Periodontite generalizada 50 (35,7) 92 (33,3) 

 
 

Periodontite generalizada   0,628 
Não 90 (64,3) 184 (66,7)  
Sim 50 (35,7) 92 (33,3)  

 # n menor por ausência do dado                        *Teste Qui-quadrado    

 

 

Tabela 4 - Distribuição de frequências médias de variáveis contínuas relacionadas com a  

doença periodontal nos grupos caso e controle, Pelotas, RS, 2014. (n=416)  

 
Variável  

Grupos 
(média ± DP) 

Valor de P* 

 Caso    Controle  
Hábitos de higiene bucal    
Relato de escovação diária         3,11 (0,9)  2,95 (0,7)    0,060 
Relato do uso do fio dental         2,26 (2,9) 1, 86 (2,7) 0,172 
    
IPB-S         0,75 (0,4) 0,76 (0,4) 0,853 
 
Profundidade de sondagem (PS) 

 
 

 

Número de sítios com PS ≤3 mm 70,6 (11,9) 67,6 (13,9) 0,028 
Número de sítios com PS 4-6 mm 5,2 (7,0) 5,7 (7,1) 0,535 
Número de sítios com PS ≥7 mm 0,1 (0,6) 0,1 (0,4) 0,313 
    
Nível de inserção (NI)    
Número de sítios com NI ≤3 mm 71,3 (11,7) 68,3 (14,1) 0,030 
Número de sítios com NI 4-6 mm 4,4 (6,6) 4,8 (6,3) 0,626 
Número de sítios com NI ≥7 mm 0,1 (0,5) 0,1 (0,4) 0,528 

*Teste t 
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Tabela 5 - Distribuição de frequência entre as variáveis independentes e periodontite 

generalizada nas puérperas da amostra. Análise bivariada. Pelotas, RS, 2014. (n= 416). 

Variável (n) Presença de periodontite 
generalizada (%) 

Sim (142)                  Não (274) 

Valor de P* 

Idade materna   0,119 
18-24 anos 57 (40,1) 132 (48,2)  
25-35 anos 85 (59,9) 142 (51,8)  
    
Cor da pele (autopercepção)   0,011 
Branca 87 (61,3) 201 (73,4)  
Preta/ Parda 55 (38,7) 73 (23,6)  
    
Escolaridade materna    0,352 
≤ 8 anos de estudo 69 (48,6) 120 (43,8)  
> 8 anos de estudo 73 (51,4) 154 (56,2)  
    
Renda familiar (409#)   0,906 
≤1 salários mínimos  41 (29,1) 74 (27,6)  
1,5- 2,9 salários mínimos  61 (43,3) 122 (45,5)  
≥ 3 salários    39 (27,6) 72 (26,9)  
    
Relato de frequência escovação diária   0,899 
≤ 2 35 (24,6) 66 (24,1)  
≥ 3 107 (74,4) 208 (75,9)  
    
Relato do uso fio dental   0,468 
Sim 60 (42,2) 126 (46,0)  
Não 82 (57,8) 148 (54,0)  
    
Lesão de cárie ativa (412#)    
Não 67 (47,2) 163 (60,4) 0,010 
Sim 75 (52,8) 107 (39,6)  
    
Índice de Placa Bacteriana Simplificado   <0,001 
1º. tercil (0-0,5) 27 (19,0) 118 (43,1)  
2º. tercil (0,6- 0,83) 43 (33,3) 93 (33,9)  
3º. tercil  (0,84- 2,5) 72 (50,7) 63 (23,0)  

# n menor por ausência do dado                        *Teste Qui-quadrado  

 

Ao avaliarmos a amostra de um estudo caso-controle de puérperas é 

importante considerar que os sujeitos da pesquisa vivenciavam momentos 

particulares em relação ao nascimento do bebê, por vezes, a preocupação 

com o estado de saúde do bebê, o cansaço ou o estresse inerentes ao 

momento motivaram algumas recusas. Além disso, conforme descrito 

anteriormente por Siqueira et al. (2007), Guimarães et al. (2010) e Macedo et 

al. (2013), deve ser considerado que, nos momentos em que a puérpera 

estava dormindo, realizando algum exame ou procedimento hospitalar, a 
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abordagem para participar da pesquisa foi postergada para um momento mais 

oportuno o que, por vezes, pode ter acarretado perdas. 

O delineamento caso-controle de 1:2 utilizado possibilitou, no tempo 

disponível para a realização da pesquisa, aumentar o número de controles em 

relação aos casos e isto, segundo Medronho et al., 2007,  aumenta o poder 

do estudo. Entretanto, aumentar o número de controles para mais do que 

quatro para cada caso não aumenta substancialmente o poder o estudo  e, se 

o número de casos não for limitado, é preferível aumentar o número de casos 

mantendo a relação de um caso para um controle (MEDRONHO et al., 2007). 

Na literatura encontra-se trabalhos que utilizam diferentes proporções de 

caso-controle, 1:1 (NABET et al., 2010; MANNEM; CHAVA, 2011), 1:2 

(BASSANI et al., 2007) e 1:3 (KHADER et al., 2009; MACEDO et al., 2013).  

A distribuição paritária em estudo caso-controle é fundamental para 

que se minimize os vieses de amostra (MEDRONHO et al., 2007). No 

presente estudo, as puérperas foram incluídas por hospital que atendem as 

diferentes condições socioeconômicas da população, porém houve diferença 

com relação a renda (P=0,042), em que na variável categórica ≤1 salário 

mínimo, a porcentagem foi de 20,3% para o grupo caso e 32,1% para o 

controle. No entanto, na avaliação continua a renda não mostrou diferença 

(P= 0,060), sendo a média (±DP) de 2,6 (2,5) e 2,2 (1,6) salários mínimos, 

respectivamente, para caso e controle. Houve também dado faltante, em que 

duas puérperas do grupo caso e cinco do controle não informaram a renda.   

Considerando os dados dos bebês, na tabela 1, pode-se observar o 

índice APGAR, que é um método de avaliação sistemática do recém-nascido 

efetuado logo após o parto, que mede as condições fisiológicas e a 

capacidade de resposta, servindo para identificar aqueles bebês que 

necessitam de reanimação ou cuidados especiais (LOTH; VITTI; NUNES, 

2001). Analisando a média do APGAR no primeiro minuto, e considerando 

que o valor sete indica anóxia leve, observa-se que os bebês do grupo caso 

necessitaram de mais estímulo à respiração em relação aos do controle. O 

APGAR mínimo no quinto minuto foi significativamente mais baixo no grupo 

caso, o que é preocupante tendo em vista que o valor dois indica anóxia 

grave, justificando os estudos para detectar as possíveis causas de NPT e/ou 

BP (SANTOS; PASQUINI, 2009). 
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Nos dados referentes à condição bucal (Tabela 3) houve paridade da 

amostra. Embora sem significância, o grupo caso obteve um maior valor 

médio de frequência de escovação e uso de fio dental auto relatados (Tabela 

4) o que pode estar relacionado com a melhor condição socioeconômica da 

população como descrito por Martínez-Beneyto et al. (2011) que mostrou uma 

correlação significativa entre alto nível de saúde bucal auto-relatada por 

gestantes espanholas com um nível educacional médio-alto e os baixos níveis 

de cárie dentária e índices periodontais. Por outro lado, Macedo et al. (2013), 

em um estudo caso-controle no Brasil, observaram comportamentos 

desfavoráveis em relação à saúde bucal, como o aumento de apetite e baixo 

número de escovações diárias em puérperas  com bebês de nascimento pré-

termo entretanto, a amostra era predominantemente de baixa renda. 

De acordo com Ide e Papapanou (2013) estudos futuros sobre doença 

periodontal materna e desfechos adversos na gestação deveriam empregar, 

além de variáveis categóricas, os valores contínuos. Assim, na tabela 4 estão 

os valores médios de variáveis contínuas da amostra, considerando que neste 

estudo, assim como no de Nabet et al. (2010), foram utilizados 14 dentes 

índices. Essa metodologia foi definida por possibilitar a identificação de 

doença periodontal com a menor subestimação possível quando comparado 

com outros exames parciais (BECK et al., 2006; BORREL; PAPAPANOU, 

2005), já que o exame periodontal completo seria muito longo para as 

puérperas (NABET et al., 2010). 

Os dados mostraram a média de profundidade de sondagem e nível de 

inserção ≤ 3mm significantemente maior no grupo caso. Uma hipótese para 

este achado, está nos melhores hábitos de higiene relatados, que por sua vez 

podem estar relacionados com a melhor condição de renda no grupo caso 

(WU; REN; CHEN, 2014). Este resultado embora sem avaliação de 

associação é compartilhado com os achados de Abati et al. (2013) que não 

encontraram associação e de Nabet et al. (2010) que encontrou diferença 

relacionada apenas nos partos pré-termos motivados por pré-eclâmpsia.  No 

entanto, Khader et al. (2009) e Al Habashneh et al. (2013) relataram  haver 

diferença significante, com maiores valores médios para o grupo caso. 

 Somado a isso, a extensão/severidade da doença periodontal é 

considerada fator importante para influenciar resultados de avaliações de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ren%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24624397


32 
 

     

desfechos perinatais adversos. A abrangência da área inflamada/infectada, 

assim como a virulência dos microrganismos envolvidos no processo, podem 

ser determinantes para a plausibilidade dessa associação (MADIANOS; 

BOBETSIS; OFFENBACHER, 2013). Para que parâmetros clínicos de doença 

periodontal possam ser utilizados para medir essa associação é necessário, 

segundo Madianos, Bobetsis e Offenbacher (2013), considerar não só a 

história de periodontite, através das medidas de profundidade de sondagem e 

nível de inserção, mas também a presença de inflamação atual nos tecidos, 

aferida pela presença de sangramento à sondagem. Nesse sentido, parece 

ser mais relevante investigar a periodontite generalizada em relação à 

localizada. 

 Na avaliação da frequência da condição ausência ou presença de 

periodontite generalizada da tabela 5, observa-se que a mesma foi mais 

frequente nas puérperas com mais biofilme bacteriano. Vogt et al. (2012) 

descreveram que a má higiene bucal, medida pelos valores médios de placa e 

sangramento gengival à sondagem, foi associada à doença periodontal em 

gestantes, justificando que programa de cuidados de saúde bucal devem ser 

incluídos no pré-natal, especialmente para populações de baixa renda. Além 

disso, com a presença maior de biofilme, é possível haver mais cárie, dai a 

provável relação com a maior porcentagem de lesão de cárie ativa, 

imediatamente após o parto, pois conforme descrito por Silk et al. (2008), as 

mulheres grávidas tem maior risco de desenvolverem cárie dentária, por 

diversas razões, incluindo a limitada atenção para saúde bucal. 

Com relação às puérperas da raça negra apresentarem mais 

frequência de periodontite generalizada, Peres et al. (2007), avaliando o 

estado periodontal de brasileiros adultos no levantamento  de saúde bucal 

conduzido no país, descreveram após análise em modelo de regressão 

logística, que a cor da pele estava significativamente associada com doença 

periodontal após o ajuste para co-variáveis socioeconômicas e demográficas.  

 

 

 

http://go.galegroup.com.ez66.periodicos.capes.gov.br/ps/advancedSearch.do?inputFieldName%280%29=AU&prodId=AONE&userGroupName=capes58&method=doSearch&inputFieldValue%280%29=%22Jose+G.+Cecatti%22&searchType=AdvancedSearchForm
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3.2 Desfechos perinatais adversos: fatores associados 

A tabela 6 mostra a análise de regressão logística múltipla da 

associação dos diferentes desfechos perinatais adversos: nascimento pré-

termo e/ou baixo peso (NPT e/ou BP), nascimento pré-termo (NPT), baixo 

peso ao nascer (BPN) e nascimento pré-termo e baixo peso ao nascer 

(NPTBP), com diferentes variáveis e níveis (frequências no apêndice C).  

Considerando o primeiro nível, o NPT e/ou BP e o NPT aumentou, 

significativamente, de acordo com a renda. No segundo nível, a faixa etária 

maior mostrou um OR de 1,63 para NPT. Ter realizado quatro ou mais 

consultas pré-natal foi um fator de proteção para os quatro desfechos.  

Estiveram ainda associadas, terceiro nível, a todos os desfechos as 

variáveis: pré-eclâmpsia, anemia e parto do tipo cesárea. As variáveis 

antecedente de NPT/BPN e doença sistêmica prévia (hipertensão-25,0%, 

hipotireoidismo-17,5%, doença sexualmente transmissível-12,5%, depressão-

10,0%, problema respiratório crônico-10,0% doenças auto-imunes-5,0% e 

outras-20,0%) estiveram associadas com NPT e/ou BP e NPT.  

A presença de periodontite generalizada não esteve associada com 

nenhum dos desfechos. Também, a condição periodontal não esteve 

associada aos desfechos NPT e/ou BP, NPT e NPTBP. No desfecho BPN foi 

evidenciada uma associação (P= 0,026) em que a periodontite localizada 

mostrou OR=0,42 (IC=0,18-0,99). 

A análise das razões de odds ajustadas por características 

comportamentais e sociodemográficas (P≤ 0,2 na análise bruta) do efeito de 

variáveis periodontais maternas nos desfechos perinatais adversos, tabela 7, 

não evidenciou associação da periodontite generalizada com todos os 

desfechos perinatais adversos. Na condição periodontal, NPT e/ou BPN, NPT 

também não houve associação. Os desfechos BPN e NPTBP mostraram um 

valor de P significante, mas com contradição nos intervalos de confiança dos 

mesmos.
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Tabela 6. Análise de regressão logística múltipla de variáveis independentes entre os grupos controle e caso de acordo com os desfechos perinatais 

adversos: nascimento pré-termo e/ou baixo peso (NPT e/ou BP), nascimento pré-termo (NPT), baixo peso ao nascer (BPN) e nascimento pré-termo e baixo 

peso ao nascer (NPTBP). Pelotas, RS, 2014. 

N
ív

e
l 

1
 

 

Características 
NPT e/ou BP 

(140 casos) 
 

NPT 

(119 casos) 
 

BPN 

(93 casos) 
 

NPTBP 

(72 casos) 
 

 OR (IC 95%) Valor P OR (IC 95%) Valor P OR (IC 95%) Valor P OR (IC 95%) Valor P 

Renda (salários mínimos)  0,038  0,009  0,634  0,201 

≤1 1  1  1  1  

1,5- 2,9  1,84(1,09 – 3,09)  2,02(1,15 – 3,57)  1,12(0,63 – 2,00)  1,17(0,60 – 2,26)  

≥3 1,89(1,07 – 3,35)  2,42(1,31 – 4,48)  0,75(0,72 – 2,52)  1,80 (0,90 – 3,59)  

 
        

Cor da pele  0,488  0,274  0,545  0,813 

Branca 1  1  1  1  

Preta/parda 0,85(0,55 – 1,33)   0,77(0,48 – 1,25)  1,16(0,71 – 1,91)  1,07(0,62 – 1,84)  

 
        

Escolaridade  0,168  0,078  0,441  0,218 

≤8 anos 1  1  1  1  

> 8 anos  0,75(0,50 – 1,13)  0,68(0,44 – 1,05)  0,83(0,52 – 1,33)  0,72(0,43 – 1,22)  

         

Situação conjugal  0,935  0,638  0,969  0,614 

Casada ou união estável 1  1  1  1  

Solteira/separada 0,98(0,62 – 1,56)  0,89(0,45 – 1,45)  0,99(0,58 – 1,68)  0,86(0,47 – 1,56)  

         

Ocupação  0,941  0,447  0,354  0,838 

Do lar 1  1  1  1  

Trabalha fora 1,02(0,68 – 1,53)  1,18(0,77 – 1,81)  0,80(0,50 – 1,28)  0,95(0,57 – 1,58)  

         

    N
ív

e
l

2
 

Idade (anos)  0,112  0,028  0,441  0,135 

18 a 24  1  1  1  1  

25 a 35 1,40(0,92 – 2,11)  1,63(1,05 – 2,52)  1,20(0,75 – 1,91)  1,48(0,88 – 2,50)  

3
4
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Índice Massa Corporal  0,386  0,138  0,276  0,109 

Baixo peso 1  1  1  1  

Normal 0,49(0,20 – 1,18)  0,41(0,17 – 1,01)  0,40(0,16 – 1,00)  0,30(0,12 – 0,78)  

Sobrepeso 0,46(0,18 – 1,18)  0,46(0,18 – 1,19)  0,39(0,15 – 1,05)  0,37(0,13 – 1,01)  

Obesidade 0,58(0,22 – 1,50)  0,66(0,25 – 1,72)  0,40(0,14 – 1,08)  0,44(0,16 – 1,24)  

         

Hábito de fumar  0,188  0,178  0,464  0,331 

Nunca fumou 1  1  1  1  

Sim, mas parou faz tempo 0,55(0,24 – 1,24)  0,44(0,18 – 1,10)  0,70(0,28 – 1,75)  0,53(0,18 – 1,57)  

N
ív

e
l 

2
 

Sim, mas parou na 

gravidez 

1,31(0,66 – 2,58)  
1,36(0,68 – 2,72)  1,36(0,64 – 2,90)  1,46(0,67 – 3,17)  

Sim, fuma 1,35(0,80 – 2,27)  0,87(0,49 – 1,53)  1,77(0,76 – 2,44)  0,74(0,36 – 1,51)  

         

Consumo de álcool  0,373  0,123  0,492  0,279 

Não 1  1  1  1  

Sim, mas parou na 

gravidez   

1,38(0,87 – 2,15)  
1,57(0,99 – 2,51)  1,28(0,77 – 2,12)  1,56(0,91 – 2,69)  

Sim  1,28(0,49 – 3,36)  1,70(0,64 – 4,49)  0,70(0,20 – 2,47)  1,02(0,29 – 3,67)  

         

Pré natal  <0,001  0,003  <0,001  0,027 

0-3 consultas 1  1  1  1  

≥ 4 consultas 0,26(0,13 – 0,50)  0,37(0,20 – 0,71)  0,31(0,16 – 0,60)  0,43(0,21 – 0,88)  

         

 

Antecedente NPT ou BPN   0,005  0,005  0,070  0,073 

Não  1  1  1  1  

Sim 2,16(1,27 – 3,65)  2,17(1,27 – 3,72)  1,72(0,97 – 3,07)  1,80(0,97 – 3,34)  

         

Doença sistêmica  0,005  0,048  0,120  0,037 

Não 1  1  1  1  

Sim 1,70(0,88 – 3,29)  1,99(1,02 – 3,87)  1,78(0,88 – 3,61)  2,26(1,09 – 4,69)  

         

3
5 
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Pré-eclâmpsia <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Não 1  1  1  1  

Sim 5,26(2,43 – 11,4)  4,49(2,17 – 9,32)  5,57(2,70 – 11,50)  5,56(2,67 – 11,57)  

         

Diabetes gestacional  0,453  0,173  0,867  0,381 

Não 1  1  1  1  

Sim 1,36(0,61 – 3,02)  1,75(0,79 – 3,91)  1,08(1,52 – 2,67)  1,52(0,61 – 3,79)  

         

Anemia na gestação  0,001  0,006  <0,001  0,003 

Não 1  1  1  1  

Sim 0,43(0,25 – 0,72)  0,47(0,27 – 0,81)  0,34(0,18 – 0,66)  0,35(0,17 – 0,73)  

         

Início trabalho de parto  0,153  0,227  0,133  0,189 

Espontâneo 1  1  1  1  

Indicado 1,83(1,20 – 2,77)  1,31(0,85 – 2,01)  1,43(0,90 – 2,30)  1,42(0,84 –2,38)  

N
ív

e
l 

3
          

Tipo de parto  0,004  0,001  0,013  0,002 

Vaginal  1  1  1  1  

Cesárea 1,83(1,20 – 2,77)  2,05(1,32 – 3,19)  1,82(1,13 – 2,94)  2,28(1,32 – 3,93)  

         

Relato de frequência 

escovação diária 

 0,807 
 0,980  0,470  0,283 

≥ 3  1  1  1  1  

≤ 2 1,06(0,66-1,70)  1,01(0,61-1,65)  0,82 (0,47-1,43)  0,71 (0,38-1,34)  

         

Relato do uso fio dental  0,260  0,090  0,300  0,080 

Sim 1  1  1  1  

Não 0,79 (0,53-1,19)  0,69 (0,45-1,06)  0,78 (0,49-1,24)  0,63 (0,38-1,05)  

 

 

 

  

     

 

3
6 
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Lesão de cárie ativa  0,420  0,434  0,147  0,127 

Não 1  1  1  1  

Sim 0,84(0,56 – 1,28)  0,84(0,55 – 1,30)  0,71(0,44 – 1,13)  0,67(0,39 – 1,13)  

         

Tercil de IPB-S  0,775  0,536  0,664  0,300 

1º. tercil (0-0,5) 1  1  1  1  

2º. tercil (0,6- 0,83) 1,17(0,72 – 1,92)  0,93(0,56 – 1,54)  1,23(0,70 – 2,14)  0,90(0,50 – 1,63)                          

3º. tercil  (0,84- 2,5) 1,01(0,61 – 1,66)  0,75(0,44 – 1,26)  0,96(0,54 – 1,71)  0,62(0,32 – 1,17)  

         

N
ív

e
l 

4
 

Condição periodontal  0,296  0,430  0,026  0,057 

Sadio 1  1  1  1  

Gengivite 1,15(0,58 – 2,29)  1,25(0,61 – 2,55)  1,09(0,52 – 2,31)  1,21(0,53 – 2,74)  

Periodontite localizada 0,68(0,33 – 1,39)  0,76(0,36 – 1,60)  0,42(0,18 – 0,99)  0,44(0,17 – 1,13)  

Periodontite generalizada 1,03(0,53 – 2,00)  0,97(0,48 – 1,95)  0,38(0,49 – 2,12)  0,94(0,42 – 2,12)  

         

Periodontite generalizada  0,629  0,887  0,294  0,698 

Não 1  1  1  1  

Sim 1,11(0,73 – 1,70)  0,97(0,62 – 1,52)  1,29(0,80 – 2,08)  1,11(0,65 – 1,89)  

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3
7 
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Tabela 7. Razões de Odds ajustadas (regressão logística) de variáveis relacionadas à doença periodontal nos grupos controle e caso de acordo com os 

desfechos nascimento pré-termo e/ou baixo peso (NPT e/ou BPN), nascimento pré-termo (NPT), baixo peso ao nascer (BPN) e nascimento pré-termo e 

baixo peso ao nascer (NPTBPN). Pelotas, RS, 2014.  

Variáveis 
NPT e/ou BP * 

(140 casos) 

 NPT** 

(119 casos) 
 

BPN*** 

(93 casos) 
 

NPTBP**** 

(72 casos) 
 

 OR (IC 95%) Valor P OR (IC 95%) Valor P OR (IC 95%) Valor P OR (IC 95%) Valor P 

         

Condição Periodontal  0,242  0,171  0,025#  0,026# 

Sadio 1  1  1  1  

Gengivite 1,69 (0,66 – 4,32)  1,86 (0,67 – 5,16)  1,29 (0,48 – 3,49)  1,80 (0,58 – 5,58)  

Periodontite localizada 0,76 (0,29 – 2,04)  0,91 (0,32 – 2,62)  0,33 (0,11 – 1,02)  0,43 (0,12 – 1,49)  

Periodontite generalizada 1,07 (0,42 – 2,72)  0,85 (0,30 – 2,41)  0,94 (0,35 – 2,51)  0,62 (0,20 – 1,95)  

         

Periodontite generalizada  0,822  0,200  0,587  0,249 

Não 1  1  1  1  

Sim 0,93 (0,51 – 1,69)  0,66 (0,34 – 1,26)  1,19(0,63 – 2,23)  0,64 (0,30 – 1,38)  

         

* renda, idade, escolaridade, hábito de fumar, consultas pré-natal, antecedente parto pré-termo e/ou baixo peso, doença sistêmica, pré-eclâmpsia,diabetes 

gestacional, anemia, início do trabalho de parto, tipo de parto. 

** renda, idade, escolaridade, índice de massa corporal, hábito de fumar, consumo de álcool,consultas pré-natal, antecedente parto pré-termo e/ou baixo peso, 

doença sistêmica, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, anemia, tipo de parto. 

*** consultas pré-natal, antecedente parto pré-termo e/ou baixo peso, doença sistêmica, pré-eclâmpsia,diabetes gestacional, anemia, início do trabalho de parto, tipo 

de parto. 

**** idade, índice de massa corporal, consultas pré-natal, antecedente parto pré-termo e/ou baixo peso, problema na gestação, pré-eclâmpsia, anemia, início do 

trabalho de parto, tipo de parto.   

       #contradição entre o valor de P e IC

3
8 
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Dados da Organização Mundial da Saúde evidenciam que a baixa renda 

familiar é um fator de risco para desfechos perinatais adversos na população 

mundial (HOWSON; KINNEY; LAWN, 2012). Na cidade de Pelotas, estudos 

como o de Horta et al. (1996), de base populacional, mostraram uma 

associação inversa entre a renda familiar e BPN, porém não com NPT, 

entretanto, Silveira et al. (2010) investigando fatores de risco para 

prematuridade na coorte de nascimentos de 2004 de Pelotas, mostraram 

associação entre baixa renda e NPT, no entanto os fatores de risco não 

variaram entre nos diferentes tercis  socioeconômicos.  

Os achados contrários desse estudo, em que a maior renda esteve 

associada com os desfechos NPT e/o BPN e NPT e sem qualquer associação 

com BPN e NPTBP, podem ser devido a maior idade também estar associada 

NPT. Embora, tenham sido previamente excluídas da amostra as puérperas 

com idades reconhecidamente de risco para o nascimento pré-termo e/ou com 

baixo peso, a idade materna de 25 a 35 anos esteve associada com NPT. De 

acordo com Assunção et al. (2012), a maior renda per capita está nas famílias 

cujas mães são mais velhas, e portanto tem melhores condições de vida, ou 

em outros termos, renda maior.   

Conforme demonstrado por outros estudos (BASSANI et al., 2007; IAMS 

et al., 2008; GUIMARÃES et al., 2010; SILVEIRA et al. 2010), estes achados 

reforçam a importância de receber assistência pré-natal na redução da 

incidência de desfechos perinatais adversos. A gravidez e o parto representam 

uma janela crítica de oportunidade para a prestação de intervenções eficazes 

para prevenir nascimentos pré-termos e/ou com baixo peso. Os serviços 

prestados visam gerenciar o trabalho de parto prematuro e fornecer 

informações para a melhoria dos comportamentos de risco e do conhecimento 

acerca dos sinais de alerta para o início de complicações na gravidez 

(HOWSON; KINNEY; LAWN, 2012). 

Embora Silveira et al. (2010), estudando os dados da coorte de 

nascimentos do ano de 2004 de Pelotas, não tenham encontrado associação 

entre o parto cesáreo e prematuridade,  neste estudo, conduzido nove anos 

após, houve uma associação entre o parto cesariano com todos os desfechos 

estudados. Capra et al. (2013) buscando verificou que nos Estados Unidos da 

América dentre os fatores mais importantes para as elevadas taxas de 
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nascimento pré-termo estão a indução do trabalho de parto e o parto cesárea 

sem indicação médica. Também, Hirano et al. (2012), em estudo caso-controle, 

verificaram que as gestantes com pré-eclâmpsia realizaram significativamente 

mais parto cesariano. Uma explicação para estes dados pode estar relacionada 

à situação de risco tanto para a mãe quanto para o bebê. Entretanto, não 

existem evidências que demonstrem as vantagens do planejamento de um 

parto cesariano em relação ao parto normal para o nascimento de bebês pré-

termos e/ou com baixo peso (ALFIREVIC; MILAN; LIVIO, 2013). Embora 

Alfirevic, Milan e Livio (2013) não descartem que a cesariana planejada para 

gestantes em trabalho de parto pré-termo possa ter uma função protetora para 

o bebê, evitando uma cirurgia de emergência durante o parto e suas 

complicações, entendem também que essa pode ser traumática para a mãe e 

para o bebê. 

No entanto, uma cesariana planejada pode não acontecer porque o 

trabalho progride muito rapidamente e, outras vezes, mesmo que o parto 

vaginal tenha sido planejado, surgem complicações que podem fazer 

necessário uma cesariana. Na maioria das vezes, as gestantes em trabalho de 

parto prematuro programavam o nascimento para mais tarde, muitas vezes a 

termo. Há, portanto, uma possibilidade real de que uma política de cesariana 

planejada possa aumentar o número de bebês nascidos pré-termo (ALFIREVIC 

et al., 2013).  

A história materna de nascimento pré-termo e/ou com baixo peso ao 

nascer foi um fator de risco para NPT e/ou BP (OR= 2,16 (IC=1,27-3,65) e para 

NPT (OR=2,17 (IC=1,27-3,72)) assim como estudos prévios (CONDE-

AGUDELO; ROSAS-BERMÚDEZ; KAFURY-GOETA, 2006; SILVEIRA et al., 

2010). Provavelmente, impulsionada pela interação de risco genéticos, 

epigenéticos e fatores ambientais (PLUNKETT; MUGLIA, 2008). O BPN e o 

NPTBP embora não tenham mostrado associação nesse estudo, em outro de 

caso-controle conduzido por Bassani et al. (2007) em Porto Alegre evidenciou 

OR=1,97 (IC=1,35-2,87) e OR=2,30 (IC=1,43- 3,71), respectivamente. 

Considerando a presença de doenças sistêmicas pré-existentes, pode-

se inferir que a associação dessas com NPT e/ou BP e com NPT advêm do 

fato de que, muitas vezes, esse resultado gestacional se dá por indicação 

médica devido às complicações maternas. Desordens sistêmicas, tais como 
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doenças da tireóide, asma, diabetes, hipertensão e depressão são associados 

com aumento dos nascimento pré-termos (HOLMES et al., 2001; ERTEL et al., 

2010; BASKARADOSS; GEEVARGHESE; AL DOSARI, 2012; CAPRA et al., 

2013). A depressão, segundo Capra et al. (2013) também está associada com 

um aumento no hábito de fumar, consumir bebidas alcoólicas e utilizar drogas, 

portanto, a relação entre depressão e nascimento pode ser mediada por estes 

comportamentos.   

 Além da história prévia, os problemas durante a gestação, anemia e 

pré-eclâmpsia estiveram fortemente associados com desfechos perinatais 

adversos. A maior presença de anemia materna nas puérperas do grupo 

controle pode ser explicada pela maior idade gestacional, devido a ligeira 

variação que os níveis férricos podem sofrer ao longo da gestação, com o 

aumento da demanda de ferro, a fim de cobrir os requisitos do aumento dos 

glóbulos vermelhos em massa, da expansão do volume de plasma e para 

permitir o crescimento da unidade feto-placentária (SCHOLL, 2005). É 

necessário esclarecer que a anemia não representa um fator de proteção para 

desfechos perinatais adversos e deve ser investigada e tratada durante todas 

as fases da gravidez, pois a deficiência de ferro e a hipóxia resultantes da 

anemia podem induzir estresse materno e fetal (ALLEN, 2001).  

 O risco relativo, no mínimo, maior que 4 vezes das puérperas com 

pré-eclâmpsia terem desfechos perinatais adversos foi também determinado 

em outros estudos caso-controle (NABET et al., 2010; HIRANO et al., 2013). 

Durante a gravidez, a pressão arterial da gestante diminui nas primeiras 

semanas, em seguida, sobe lentamente em torno da metade da gravidez. As 

gestantes com pressão arterial muito alta (sistólica superior a 160 mmHg, 

diastólica de 110 mmHg ou mais) estão em risco de desenvolver pré-eclâmpsia 

(LEEMAN; FONTAINE, 2008). Esta é uma doença vascular materna 

multissistêmica com disfunção endotelial, que causa hipertensão, proteinúria e 

disfunções de órgãos principais (LEEMAN; FONTAINE, 2008), como 

insuficiência renal e está associada ao risco de parto prematuro e acidente 

vascular cerebral (DULEY; MEHER; JONE, 2013).  

Além disso, tem sido sugerido que a pré-eclâmpsia pode ocorrer como 

um resultado direto da ação de bactérias periodontais em tecidos placentários. 

Barak et al. (2007) apresentaram evidências de bactérias 
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periodontopatogênicas em tecidos placentários de mulheres com pré-

eclâmpsia. Katz et al. (2009) sugeriram que os patógenos periodontais podem 

colonizar o tecido placentário e que a presença desses microorganismos 

podem contribuir para o nascimento pré-termo e/ou com baixo peso. 

Durante a gravidez, com a elevação dos níveis de estrógeno e 

progesterona, há um aumento na permeabilidade vascular, facilitando a 

entrada de patógenos periodontais e/ou seus subprodutos na corrente 

sanguínea e a translocação (deslocamento de bactérias e/ou subprodutos para 

sítios estéreis) para a placenta (MADIANOS; BOBETSIS; OFFENBACHER, 

2013). Provavelmente, a via biológica mais importante em determinar um 

resultado gestacional negativo a partir da presença de doença periodontal 

materna é o estabelecimento de infecção na unidade feto placentária por 

patógenos periodontais e/ou seus subprodutos (MADIANOS; BOBETSIS; 

OFFENBACHER, 2013).  Para Madianos, Bobetsis e Offenbacher (2013),  

apesar de reconhecida a importância da bacteremia nesse processo, ainda não 

há clareza sobre quais são as condições e os parâmetros clínicos que 

permitem que periodontopatógenos tenham acesso sistêmico e exponham a 

unidade feto placentária. Possivelmente, os parâmetros clínicos que 

determinam a severidade da doença periodontal, como profundidade de 

sondagem e nível clínico de inserção não, necessariamente, correspondem a 

um incremento linear na bacteremia.  

 Considerando estudos caso-controle que utilizaram variáveis contínuas 

para descrever periodontite: Moore, Randhawa e Ide (2005) não encontraram 

diferenças nos valores médios para profundidade de sondagem, nível de 

inserção, sangramento gengival e higiene bucal, da mesma forma que o estudo 

de Gomes-Filho et al. (2006). Vettore et al. (2008) encontraram profundidades 

de sondagem levemente superiores no grupo controle, mas sem diferenças nos 

níveis de inserção e sangramento.  Embora não tenha sido conduzida essa 

associação neste estudo, os valores médios não mostraram  diferença entre os 

grupos para profundidades de sondagem e níveis de inserção compatíveis com 

doença periodontal, tendo ainda os casos, significativamente, mais valores 

médios compatíveis com saúde. 

  Com os parâmetros clínicos utilizados, PS ≥ 4mm e NI ≥ 3 mm no 

mesmo sítio em 4 ou mais dentes, com sangramento a sondagem (NABET et 
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al., 2010), esse estudo não demonstrou, na análise bruta e ajustada, a 

associação entre periodontite generalizada e desfechos perinatais adversos: 

NPT e/ou BP, NPT, BPN e NPTBP. Nabet et al. (2010), que também utilizou 

dentes índices para avaliação periodontal, encontrou associação significativa 

apenas para NPT por pré-eclâmpsia na França. Usando o critério de López, 

Smith e Gutierrez (2002) modificado ou não, Gianella et al. (2011) na Itália,  Le 

et al. (2007) na Tailândia e Pysicoya et al. (2012) no Brasil encontraram 

associação entre periodontite e NPT. Ainda no Brasil, Siqueira et al. (2007), 

mostraram associação tanto para NPT como para BPN.  Com relação ao BPN 

na presença de periodontite, Cruz et al. (2009), reportaram OR de 1,74 

(IC=1,19-2,54), considerando que essa amostra era composta por população 

de brasileiras com relativa baixa renda e escolaridade, co-fatores que podem 

justificar a controvérsia de resultados.  

Com pequenas diferenças na definição de periodontite, também no 

Brasil, Bassani et al. (2007) não demonstraram qualquer associação com BPN, 

restrição do crescimento intra-uterino e NPTBP. Considerando NPT, no ano de 

2006, Wood et al. relataram que não houve diferença entre casos e controles 

canadenses em relação à higiene bucal, sangramento, profundidade de 

sondagem e nível de inserção, mesmo tendo os casos  menor escolaridade e 

mais propensão a serem fumantes. No entanto, também com os casos de 

níveis de escolaridade mais baixos, Santos-Pereira et al. (2007) encontraram 

associação entre presença de periodontite em puérperas brasileiras com NPT, 

utilizando como critério de presença de periodontite pelo menos um sítio com 

perda de inserção ≤ 1mm e sangramento. 

Usando duas diferentes definições de periodontite, outros estudos 

brasileiros encontraram associação entre NPT e muito pré-termo independente 

da definição utilizada (GUIMARÃES et al., 2010) e  para NPT quando 

considerado apenas a presença de pelo mesmo um sítio com profundidade de 

sondagem e nível de inserção ≥ 4mm em uma amostra com condição 

socioeconômica desfavorecida (MACEDO et al., 2013).  

 

Essa associação também tem sido medida por estudos transversais 

como de Lunardelli e Peres (2005) que, definindo doença periodontal como 

presença de pelo menos um sítio com bolsa de 4mm ou mais, e para um 
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segundo nível de severidade pelos menos quatro desses sítios, não reportaram 

associação com desfechos perinatais adversos assim como Iwanaga et al. 

(2011).  

Em estudos longitudinais, Marin et al. (2005),  avaliando uma coorte com 

baixa escolaridade, e realizando exame periodontal em 4 sítios por dente, o 

que dificulta comparações, encontraram em mães acima de 25 anos, 

associação com BPN, assim como  Saddki et al. (2008) que, utilizando a 

definição de López, Smith e Gutierrez (2002), relataram um risco significativo 

de 3,84 (IC= 1,34-11,5) para o desfecho BPN.  Vogt et al. (2010) também 

encontraram risco 2,93 (IC= 1,36-6,34) mas definindo a doença periodontal 

como a presença de quatro ou mais dentes com pelo menos um sítio com 

profundidade de sondagem e NI > 4mm, e sangramento a sondagem. 

Considerando como periodontite ter pelo menos três locais de 

diferentes dentes com  NI ≥ 4 mm, Rakoto-Alson; Tenenbaum e Davideau 

(2010) encontraram uma forte associação entre a periodontite, NPT e BPN. 

Dado interessante foi obtido por Al Habashneh et al. (2013) ao 

encontrarem um risco relativo de 12,28, 7,99, 11,46, a cada 1mm na média do 

nível de inserção para NPT, BPN e NPT e/ou BP, respectivamente. Essa 

medida também foi utilizada por Jarjoura et al. (2005), em estudo caso-

controle, que encontraram OR de 2,75 (IC=1,02-7,54) por cada mm a mais no 

nível de inserção para NPT.  

No entanto, estudos longitudinais como os de Moore et al. (2004), 

Farrell, Ide e Wilson (2006) e  Agueda et al. (2008) não encontraram 

associação  entre a doença periodontal e desfechos perinatais adversos. 

Srinivas et al. (2009) verificaram mais sangramento à sondagem e maior 

tendência à periodontite associada em mulheres maiores de 25 anos, para 

BPN e não para NPT. Somando-se a isso, as conclusões da mais recente 

revisão sistemática com meta-análise de Ide e Papapanou (2013) mostraram 

que a periodontite materna esta modestamente, mas de forma independente, 

associada com NPT e BPN e que estes resultados são afetados pela definição 

de periodontite.  

Assim, buscando aferir a presença de inflamação atual nos tecidos 

conforme sugerido por Madianos, Bobetsis e Offenbacher (2013), foi 

considerado além da história de periodontite, através das medidas de 
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profundidade de sondagem e nível de inserção, a associação entre a condição 

periodontal conforme classificação das doenças periodontais proposta em 1999 

pela “American Academy of Periodontology”: sadio, gengivite, periodontite 

localizada e generalizada e os desfechos perinatais adversos.  

Os dados da análise bruta da tabela 6 mostraram, ausência de 

associação exceto para BPN que evidenciou uma relação de “proteção” com a 

periodontite localizada. Na análise ajustada para todas as variáveis, embora 

sem significância, houve um maior valor OR para gengivite no desfecho NPT 

e/ou BP e NPT, sendo de 1,69 e 1,86, respectivamente. No entanto, houve 

uma contradição entre os valores de P e o intervalo de confiança para os 

desfechos BPN e NPTBP, provavelmente devido ao baixo número de casos 

dos mesmos, 93 e 72, respectivamente.  Cabe salientar que dos 140 casos de 

NPT e/ou BP, 119 eram de NPT, valor superior ao cálculo amostral inicial que 

era de 116 casos.  

Estes achados apontam para que novos estudos, além do descrito por 

Ide e Papapanou (2013) de que empreguem avaliações contínuas e 

categóricas de condição periodontal e não trabalhem com desfecho composto  

(NPT e/ou  e BP), incluam a condição de gengivite nos parâmetros clínicos.  

Além disso, parece importante incluir abordagens sobre o potencial de 

virulência sistêmica da microbiota oral e da resposta imune individual nos 

desfechos perinatais adversos (MADIANOS; BOBETSIS; OFFENBACHER, 

2013). 

 

 

 



 

 

 

 

 

4 Conclusões 

  

Com base na metodologia utilizada neste estudo caso-controle, conclui-

se que: 

4.1 Os parâmetros clínicos da periodontite não foram considerados 

fatores de risco para os desfechos perinatais adversos estudados; 

4.2 As puérperas mais velhas tiveram maior risco relativo a NPT, 

enquanto  a maior renda e o antecedente de parto pré-termo e/ou baixo peso 

estiveram associadas tanto com o NPT com o NPT e/ou BP;  

4.3  A presença de doença sistêmica prévia esteve associada com NPT 

e/ou BP, NPT e com NPTBP; 

4.5 O número inadequado de consultas pré-natal, parto do tipo cesárea 

e a pré-eclâmpsia estiveram associados a todos os desfechos perinatais 

adversos. 
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Apêndice A- Ficha para entrevista 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

Faculdade de Odontologia 

Programa de Pós-graduação em Odontologia 

MESTRADO EM ODONTOPEDIATRIA 

Entrevista às puérperas (mães)/ gestantes  

 

No. _______                     Maternidade do Hospital:______________________ 

GRUPO CASO   GRUPO CONTROLE                                                                     

Eu sou “nome” da FACULDADE DE ODONTOLOGIA, da UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE PELOTAS, e como você aceitou participar deste estudo sobre a 

relação entre o parto pré-termo e a doença da gengiva, vou fazer umas 

perguntas sobre você e sobre alguns hábitos seus. 

NOME:._____________________________________________________________ 

ENDEREÇO: .................................................................................................................. 

N
O
: ..................... APT

O
.:............BAIRRO: ......................................... CEP: ..................  

:......................................Recado ou parentes (...................................):.................. 

       Dados Médicos (preencher segundo o prontuário médico)  

 Obstetra: .............................................  :................................... 

1.Medicamentos em uso: ( 1 )não  ( 2 )sim, quais............................................................................ 

2.Doença sistêmica: ( 0 ) não  ( 1  )sim,  qual?................................................................................ 

3.Pressão arterial: 1.normal  2.alta   3.baixa PA.............................. 

4.Consultas pré-natal:.................................. 

5.Problemas na gestação: ( 0 )não ( 1 )sim 

6.Se SIM, qual(is)? ( 1 )pré-eclâmpsia ( 2 ) infecção ( 3 ) hemorragia (4) diabetes gestacional  

(5) anemia Outro(s)......................... 

7. Antecedente de parto pré-termo e/ou de baixo peso: (0)não (1)sim 

8.Início do trabalho de parto: ( 1 )espontâneo ( 2 )indicado 

9.Tipo de parto: ( 1 ) Vaginal ( 2 ) Cesárea 

10.Semanas de gestação:...............................Obs.:..................................................... 

Dados do bebê 

 Pediatra: .....................................................................  :................................... 

Nome do bebê:......................................................................................................... 

11. Sexo: (1) masculino (2) feminino 

12.Data de nascimento:___/___/___                       APGAR:_____/_____ 

13.Peso:.............Kg      Altura:..............cm                       

Vou fazer algumas perguntas sobre você. 

14.Você lembra seu peso pré-gestação:............kg   

 Altura:..............m         IMC:............kg/m
2
 

 

 

MEDI_____ 

QMEDI____ 

DOENÇA__ 

PRESSAO_  

CONS_____ 

PROBLE___ 

QPROB___ 

PTBP____ 

PARTO____ 

TPARTO___ 

SEMAN___ 

 

 

SEXO____ 

APGAR5’___ 

APGAR____ 

 

 

PESO______ 

ALTURA___ 
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15.Data de nascimento: ........../........./..........                 IDADE: ............. anos  

16.Ao todo quantos anos você estudou?................ anos 

Escolaridade: ( 1 ) ≤ 8 anos de estudos ( até básico completo)  ( 0 ) > 8 anos de  estudo 

17.Qual sua ocupação: ( 1 )do lar  ( 2 ) estudante   ( 7 ) outra_________________________  

18.Somando os salários da casa, qual a renda da família: _______salários mínimos ou  _____________reais  

19.Das opções que vou ler, como você classifica a tua cor de pele (autopercepção)? 

 ( 1 ) branca   ( 2 ) preta  ( 3 ) parda  ( 4 ) amarela   ( 5 ) indígena    ( 6 ) outra_____________      

 ( 7 ) não declarada (não sabe) 

20.Das opções que vou ler, qual é a sua condição civil ou estado marital?  

( 1 ) Casada ( 2 )União estável  ( 3)Solteira ( 4 ) Separada   ( 5)Outro:___________________ 

 IMC_____ 

IDADE____ 

FXETARIA__ 

ESTUDO___ 

ESCOLA____ 

PROFI____ 

RENDAC___ 

COR______ 

CIVIL_____ 

Agora vamos conversar sobre os seus dentes. 

21. Você teve dor de dente durante a gravidez?  ( 1 ) Não   ( 2 ) Sim 

22. Você procurou ou foi há algum dentista durante a gravidez? ( 1 )Sim   ( 2 ) Não 

23.Sua gengiva sangrou ou sangra com freqüência?  ( 1 ) Não  ( 2 ) Sim 

24.Se SIM, você lembraria quando começou a sangrar a tua gengiva?  (8)NSA  

   (      ( 1 ) Começou sangrar na gravidez  ( 2 ) Sangrava desde antes da gravidez  

25.Quantas vezes por dia você escova os dentes? _____ vezes                       

    ( 0 ) não escova  ( 7 )  < 1 vez x/dia     ( 9 ) Ign. 

26.Quantas vezes por dia você usa linha ou fio dental para ajudar a limpar entre os dentes ? 

                    _____ vezes   ( 0 ) não usa     ( 7 )  < 1 vez x /dia     ( 9 ) Ign.  

27.Das opções que vou te ler, responda o quanto você acha que os seus dentes ou a sua boca te incomodam? ( 1  ) Não 

incomodam ( 2 ) Quase nada   (3  ) Um pouco   ( 4 )  Muito 

28. Como você classifica a aparência dos seus dentes? (1) ótima (2) boa (3) regular (4) ruim   (5) péssima 

 

DOR____ 

CD_____ 

SANG___ 

SANGRAV__ 

 

XESC___ 

 

FIOX____ 

 

DENTES____ 

 

APAR_____ 

 

Agora vamos conversar sobre alguns hábitos teus. 

29. Você tem ou tinha o hábito de fumar? ( 0 ) não, nunca fumou ( 1 )sim, fumou mas parou faz.________anos    ( 2 ) 

sim, mas parou na gravidez   

( 3 ) sim fuma,___________quantos cigarros por/dia, faz______anos (tempo) 

30.Você tem ou tinha o hábito de ingerir bebida alcoólica?  ( 0 ) não, nunca bebeu 

    ( 1 ) sim, mas parou na gravidez      ( 2 ) sim, bebe semanalmente     ( 3 ) sim, bebe diariamente    

31. Você fez ou faz uso de qualquer outra droga?  (0 )não  ( 1 ) sim, mas parou na gravidez    

( 2) sim, uso_____________semanalmente ( 3) sim, uso____________________ diariamente  

 

FUMA___ 

 

 

BEBIDA___ 

 

 

DROGA___ 

 

Agora umas perguntas finais sobre a saúde bucal do seu filho(a). 

32. Alguém te ensinou a cuidar da saúde bucal de seu filho(a)? ( 1) Sim ( 2) Não 

33. Se SIM, quem te ensinou? (1) em casa/mãe/pai         (2 )Médico/obstetra/pediatra      

     ( 3 ) Dentista     ( 4) Televisão/folder  (  7)outro____________________ ( 8) NSA 

34.Quando você pretende iniciar a limpar a boca dele(a)? ________________________________ 

Agradeça e encerre a entrevista!!! 

 

CUIDAR___ 

QUEM____ 

BOCA_____ 
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Apêndice B- Ficha para exame clínico 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS  

Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Odontologia 

MESTRADO EM ODONTOPEDIATRIA 

FICHA CLÍNICA  

 

Grupo caso              Grupo controle 

Nome da paciente:________________________________________________ 

Data:___/___/___ Hospital:_________________________________________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  ATIVIDADE DE CÁRIE DENTÁRIA 

             [ 1 ] AUSÊNCIA DE ATIVIDADE         [ 2 ] PRESENÇA DE ATIVIDADE 

2. ÍNDICE DE PLACA BACTERIANA SIMPLIFICADO  

16/17     11 

 

   21    26/27 

        

0= ausência de biofilme                      

1= biofilme cobrindo até 1/3 

da superfície dentária. 

2=biofilme cobrindo entre 1/3 

e 2/3 da superfície dentária. 

3= biofilme cobrindo mais de 

2/3 da superfície dentária. 

 
46/47         

                                                       
 31/41  36/37        

3. PERIOGRAMA 

Dente 17 16 12 11 24* 26 27 

Sítio D V M D V M D V M D V M M V D M V D M V D 

Sangr.                      

P.S.                      

P.I.                      

Sítio D L M D L M D L M D L M M L D M L D M L D 

Sangr.                      

P.S.                      

P.I.                      

 

Dente 47 46 44* 31 32 36 37 

Sítio D V M D V M D V M M V D M V D M V D M V D 

Sangr.                      

P.S.                      

P.I.                      

Sítio D L M D L M D L M M L D M L D M L D M L D 

Sangr.                      

P.S.                      

P.I.                      

*Se o primeiro pré-molar não estiver presente será usado o segundo pré-molar  

 

N° TOTAL DE DENTES= 

IPB-S=  

CARIE=  

Sangr.=  

P.S.=  

P.I.=  

REGISTRO n°=  
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Apêndice C- Distribuição de frequência de diferentes variáveis dos grupos de 

casos de NPT e ou BP e de controles, Pelotas, RS, 2014. (n= 416) 
Variável (n)                  Grupo  (%) Valor de P 

         CASO  CONTROLE  

IMC pré-gestacional (410#)   0,265* 

Baixo peso 11 (7,86) 11 (4,1)  

Normal 69 (49,3) 142 (52,6)  

Sobrepeso/obesidade  60 (42,86) 117 (43,3)  

Hábito de fumar   0,203* 

Nunca fumou 85 (60,7) 174 (63,1)  

Sim, mas parou          08 (5,7) 30 (10,9)  

Sim mas parou na gravidez 16 (11,4) 25 (9,1)  

Sim fuma 31 (22,1) 47 (17,0)  
Hábito de beber (414#)   0,369* 

Não 87 (62,6) 191 (69,4)  

Sim, mas parou na gravidez          45 (32,4) 72 (26,2)  

Sim  07 (5,0)        12 (4,4)  

Uso de outras drogas   0,863** 

Não 136 (97,14) 270 (97,8)  

Sim, mas parou na gravidez         03 (2,14) 04 (1,5)  

Sim  01 (0,7)          02 (0,7)  

Antecedentes de parto pré-termo 
e/ou bebê com baixo peso (413#) 

  0,004* 

Não 105 (76,1) 240 (87,3)  

Sim 33 (23,9) 35 (12,7)  

Doença sistêmica pré-existente   0,110* 

Não 122 (87,1) 254 (92,0)  

Sim 18 (12,9) 22 (8,0)  
Pré-natal   <0,001* 

0-3 consultas 27 (19,3) 16 (5,8)  

≥ 4 consultas 113 (80,7) 260 (94,2)  

Problema na gestação   0,012* 

Não 27 (19,3) 85 (30,8)  

Sim 113 (80,7) 192 (69,2)  

Pré-eclâmpsia (305##)   <0,001* 

Não 89 (77,4) 180 (94,7)  

Sim 26 (22,6) 10 (5,3)  

Diabetes gestacional (305##)   0,449 
Não 103 (89,6) 175 (92,1)  
Sim 12 (10,4) 15 (7,9)  

Anemia (305#)    

Não 90 (78,3) 115 (60,5) 0,001* 

Sim 25 (21,7) 75 (39,5)  
Odontalgia na gestação     

Não 101 (72,1) 171 (62,0) 0,039* 

Sim 39 (27,9) 105 (38,0)  

Tipo de Parto (415#)    

Vaginal 52 (37,4) 144 (52,2) 0,004* 

Cesária 87 (62,6) 132 (47,8)  

# n menor por ausência do dado  ## n dos que relataram problema   *Teste Qui-quadrado    
 ** Teste Exato de Fischer       IMC= índice massa corporal 
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Anexo A- Folder educativo 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS  

Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Odontologia 

MESTRADO EM ODONTOPEDIATRIA 

FOLDER EDUCATIVO  

Mamãe e Papai Vocês Sabiam? 
O DENTISTA é um profissional que quer trabalhar em parceria com você 

 para evitar que seu filho(a) tenha problemas de saúde bucal. 

 Portanto procure-o regularmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

A importância da alimentação saudável 

No primeiro semestre de vida do bebê, o leite é 

essencial. 

O leite materno é o ideal. 

Evite adicionar açúcar nos sucos, chás e, especialmente, 

na água. 

Incentive os sabores naturais.  

Cuidados com a Chupeta 

 A chupeta (bico) deve ser evitada ao máximo, procure 

acalmar o seu filho junto ao peito, amamentando-o nesse 

período inicial de vida.  

Ao utilizar a chupeta lave sempre em água corrente;  

Não ponha mel ou outro produto;  

A partir dos 2 anos de idade, seu uso deve ser 

descontinuado, evitando problema na mordida. 

 

 
uso prolongado do bico  = MORDIDA  ABERTA 

A limpeza da boca do bebê: 

1. Exige a participação efetiva dos pais e/ou responsáveis. 

2. Deve ser realizada DIARIAMENTE; 

3. Utilizar os produtos de acordo com a idade e 

necessidade da criança:  

 3.1. SEM DENTE 

 Após o primeiro mês de vida, a boca deve ser limpa com 

a ponta da fralda molhada ou assemelhados. 

 Essa limpeza não só acostuma e educa a família para 

higiene bucal, como também serve para massagem da 

gengiva, principalmente próximo ao aparecimento dos 

dentes.  

 

3.2. COM OS DENTES DA FRENTE 

Ao aparecer os primeiros dentes, os cuidados de limpeza 

devem ser aumentados, utilizando a fralda ou uma roupa 

de malha umedecida em água e um pouquinho de pasta de 

dente (menos de um grão de arroz)  

 Não se assuste ou pare de limpar a boca frente ao choro, 

pois o choro é normal no bebê.  

 Levante o lábio e limpe os dentes junto a gengiva.  

Esse é um local em que a placa fica acumulada e cárie 

dentária começa no bebê. 

 
  CERTO  ERRADO 

                (com cárie) 

3.3. COM MOLARES  

 Ao aparecer os dentes detrás, começa o uso da escova 

com pasta de dente (grão de arroz) e fio dental, se os 

dentes estiverem juntinhos.  

 
Não se esqueça de limpar a língua. 

 

Quantidade de pasta 

 
 

“GRÃO DE ARROZ”    TÉCNICA TRANSVERSAL                                  

(até os 3 anos)           (dos 3 aos 8 anos) 

 

  

  UFPel
 

Atenção Odontológica Materno-Infantil 

Faculdade de Odontologia 

3226690(127) 
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Anexo B- Carta de aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

 
 


