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RESUMO

Muitos estudos têm apontado possíveis relações de risco existentes entre a doença
periodontal e algumas complicações gestacionais, como parto prematuro, nascimento de
recém-nascidos de baixo peso e a pré-eclfimpsia. Apesar de existirem mecanismos
biológicos plausíveis que associam as infecções periodontais com as complicações
obstétricas citadas, os resultados obtidos nesses estudos permanecem divergentes.
Portanto, o objetivo deste trabalho foi, através de uma revisão de literatura, pesquisar se
existem evidências cientificas para confirmar essas associações. Entretanto, nos estudos
clínicos incluídos nesta revisão, notou-se a falta de padronização metodológica dos
mesmos, além da dificuldade em excluir outros fatores de risco inerentes as
complicações gestacionais, como o fumo, diabetes, paridade, infecções geniturindrias,
condições sócio-econômicas, dentre outros. Devido a estas interferências, os resultados
desses trabalhos foram limitados, sendo necessários estudos adicionais para comprovar
a causalidade na associação entre doença periodontal e complicações gestacionais

Palavras-chave — Complicações gestacionais. Doença Periodontal. Parto prematuro.
Baixo peso ao nascer. Pré-eclâmpsia.
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ABSTRACT

Many studies have shown possible risk relations between periodontal disease and some
adverse pregnancy outcomes, such as prematurity, low birth weight and preeclampsia.
In spite of having biological mechanisms which link periodontal infections with the
obstetrical complications cited above, the results obtained in these studies remain
divergent. Therefore, the aim of this study was, through a literature review, search for
scientific evidences to confirm these associations. Nevertheless, in the clinical studies
included in these review, was worthy of note the lack of methodological standards and
the difficulty in exclude the others risk factors involved with pregnancy complications,
such as smoke, diabetes, parity, urogenital infections, social and economic conditions,
among others. Due to these interferences, the results concerning the association of
periodontal disease with adverse pregnancy outcomes were limited, being necessary
additional studies to prove this association.

Key words — Pregnancy complications. Periodontal Disease. Prematurity. Low birth
weight. Preeclampsia.
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1 INTRO DUÇÃ O

As possíveis relações entre doenças bucais e doenças sistêmicas vêm sendo
estudadas há mais de 100 anos (BARNETT, 2006). Dentre as doenças bucais
envolvidas nesses estudos, as infecções periodontais merecem destaque.
As doenças periodontais são afecções de origem multifatorial, entretanto, seu
principal fator etiológico é o biofilme dental. Associados ao biofilme dental, outros
fatores colaboram para o desenvolvimento e/ou agravamento destas doenças. Estes
fatores podem ser divididos em fatores de risco congênitos e fatores de risco adquiridos
e ambientais. Como fatores de risco congénitos podem ser citados: raça, sexo, fatores
genéticos/hereditários, imunodeficiência congênita, disfunção fagocitica, síndrome de

Down, síndrome de Papillon-Lefevre e síndrome de Ehlers-Danlos (WILLIAMS, 2000).
Por outro lado, como fatores adquiridos e ambientais, estão a higiene bucal precária,
idade,

medicações,

tabaco/fumo, estresse,

imunodeficiência

adquirida, doenças

endócrinas adquiridas, doenças inflamatórias adquiridas e deficiências nutricionais

(WILLIAMS, 2000).
Estudos relacionando doenças periodontais com complicações de ordem
sistêmica

vêm sendo

freqüentemente publicados.

Doenças

cardiovasculares,

respiratórias, diabetes e complicações gestacionais são mencionadas nesses estudos

(DANTAS et al., 2004). A busca por evidências cientificas que expliquem estas
relações está se tornando uma preocupação constante.

Dentre as complicações gestacionais, o risco para pré-eclâmpsia e parto
prematuro de bebês com baixo peso podem estar associados com a doença periodontal
materna. Uma das hipóteses que sugerem estas associações é que a doença periodontal é
uma infecção crônica, podendo servir como um nicho de microrganismos, os quais,
através da corrente sanguínea, podem desencadear uma infecção geniturindria,
aumentando o risco de um parto prematuro. Outra hipótese plausível, é que a doença
periodontal causa uma desordem inflamatória, aumentando a liberação de mediadores
inflamatórios, o que pode levar ao parto prematuro, visto que, os mesmos têm
participação importante na iniciação do trabalho de parto (PASSIM JÚNIOR et al..
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2007). Por outro lado, a associação das infecções periodontais com a pré-eclâmpsia tem
sua explicação de acordo com o nível de proteína C -reativa no sangue. Por ser uma
inflamação crônica, a doença periodontal eleva o índice de proteína C-reativa no
sangue, o que é considerado um fator de risco para o desenvolvimento da pré-eclâmpsia
(OFFENBACHER, 2008).
0 objetivo deste estudo 6, através de uma revisão de literatura, verificar quais
são as evidências cientificas e os mecanismos biológicos plausíveis que sugerem a
associação entre doença periodontal e complicações gestacionais, dentre elas, o parto
prematuro de bebês de baixo peso e a pré-eclâmpsia.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 DOENÇA PERIODONTAL
A doença periodontal é uma das infecções bucais mais prevalentes nos seres
humanos. Juntamente com a cárie dentária, são as afecções mais encontradas na
cavidade bucal. Além disso, a prevalência da doença periodontal na população mundial
deve aumentar. Isto deve ocorrer em decorrência da diminuição do número de
edentulos, ou seja, haverá um crescimento no número de indivíduos com dentes
naturais. Uma vez que a doença periodontal é mensurada por médias de perda de
inserção clinica, um maior número de dentes provavelmente vai acarretar em um
aumento da prevalência dessa doença (DOUGLASS & FOX, 1993).

2.2 ETIOLOGIA
Diversos fatores estão associados ao aparecimento e desenvolvimento das
doenças periodontais. Estes podem ser divididos em congênitos/hereditários

e

adquiridos e/ou ambientais (WILLIAMS, 2000). Como fatores de risco congênitos
podem ser citados a raça, o sexo, a disfunção fagocitica, entre outros. Contudo, a
higiene bucal precária, a idade, o fumo, e o estresse podem ser citados como fatores de
risco adquiridos e/ou ambientais (WILLIAMS, 2000). Todavia,

o principal fator

etiológico das doenças periodontais é o biofilme dental, o qual é composto por
microrganismos, restos alimentares, restos celulares, glicoproteinas salivares e células
de defesa. Caso este biofilme não seja removido, pode ocorrer o desenvolvimento de
doenças gengivais e periodontais.
As doenças gengivais caracterizam-se pelo aumento da vascularização local,
aumento da permeabilidade tissular e por um infiltrado de células de defesa, culminando
com ulcerações do epitélio do sulco gengival, podendo desencadear uma invasão
bacteriana. Entretanto, nas doenças gengivais,

o periodonto de inserção, que

compreende o ligamento periodontal, o cemento radicular e o osso alveolar não é
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afetado. JA nas doenças periodontais, o periodonto de inserção é danificado, ocorrendo
destruição do tecido conjuntivo e reabsorção do osso alveolar.
Bioquimicamente, a destruição do tecido conjuntivo e a manifestação clinica
dessas doenças são reguladas através de alguns mediadores inflamatórios, os quais são
secretados dentro do periodonto (01+ENBACHER e BECK, 2000). A prostaglandina
E2, a interleucina-1 beta, o fator de necrose tumoral a e a interleucina-6 são exemplos
de mediadores bioquimicos envolvidos com essa destruição dos tecidos periodontais
(OFFENBACHER e BECK, 2000). Devido ao dano causado nesses tecidos, ocorre a
formação da bolsa periodontal, a qual serve de nicho para os microrganismos presentes
na cavidade bucal, e que por meio da circulação sanguínea podem desenvolver uma
infecção em lugares distintos do corpo.
Desde a década de 90, diversos estudos relacionando doenças periodontais com
condições sistêmicas vêm sendo publicados, provocando uma união entre a odontologia
e a medicina. Deste fato, surgiu um novo conceito chamado de Medicina Periodontal
(COHEN, 2000; WILLIAMS, 2001b), enfatizando a importância da associação entre
doença periodontal e condições sistêmicas. Entre as condições sistêmicas envolvidas
nesses estudos, podem ser citadas as doenças cardiovasculares (OFFENBACHER,
2005), as doenças respiratórias, o diabetes mellitus (PROMSUDTHI et al., 2005) e as
complicações gestacionai S.

2.3 COMPLICAÇÕES GESTACIONAIS
Podem ocorrer inúmeras complicações durante uma gestação. Características
biológicas, psicossociais, culturais, história reprodutiva anterior, doenças intercorrentes
e doenças obstétricas são consideradas fatores geradores de risco durante a gravidez
(TEDESCO, 1989). Entretanto, algumas complicações que ocorrem durante a gestação
não têm um fator etiológico definido, como é o caso da pré-eclâmpsia e do parto
prematuro de bebes de baixo peso. Muitos estudos estão sendo feitos para elucidar quais
fatores estão ligados a estas complicações. A seguir, sera apresentada uma breve revisão
de literatura sobre a etiologia, a importância e a prevalência tanto do parto prematuro de
bebês de baixo peso quanto da pré-eclfimpsia.
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2.4 PARTO PREMATURO DE BEBÊS DE BAIXO PESO
Apesar do grande avanço da medicina, o nascimento pré-termo continua sendo
um problema mundial de saúde. O número de nascimentos prematuros vem crescendo
em todo o mundo e os esforços para prevenir ou reduzir sua prevalência tem sido um
fracasso (WIM/vIER e PIHLSTROM, 2008). Nos Estados Unidos, a média dos
nascimentos prematuros em 2003 foi de 12 por cento, o que correspondeu a meio
milhão de nascimentos prematuros somente nesse pais (CLOTHIER, 2007).
0 nascimento prematuro de bebês com baixo peso corresponde a mais de 60%
da mortalidade entre bebês sem anormalidades anatômicas ou cromossômicas
congênitas. Além disso, bebês prematuros com baixo peso ao nascer, ou seja, menos de
2500g, apresentam maiores riscos de desenvolverem problemas respiratórios,
neurológicos, cardiovasculares, metabólicos e comportamentais, assim como, dé ficit de
atenção e hiperatividade (OFFENBACHER, 2006). Portanto, o entendimento dos
fatores predisponentes e das causas do nascimento prematuro de bebês de baixo peso
são algumas das metas dos programas de controle de saúde em todo o mundo
(WILLIAMS et al., 2001a).

2.4.1 Fatores de Risco Associados ao Parto Prematuro

Segundo a Organização Mundial de Saúde (1984), parto prematuro é definido
como uma gravidez de menos de 37 semanas completas. Os bebês são considerados de
baixo peso quando pesam menos de 2500g (LOPEZ et al., 2002).
Geralmente, o parto prematuro é o resultado de uma a quatro areas do
diagnóstico obstétrico: ruptura precoce das membranas, trabalho de parto prematuro,
complicações maternas e complicações fetais (MAIN, 1988). Dentre estes quatro
fatores, o trabalho de parto prematuro e a ruptura precoce da membrana podem ser
causados pela reação inflamatória proveniente de infecções, entre elas a doença
periodontal.
0 parto prematuro pode ser considerado espontâneo, quando decorre do
aparecimento precoce das contrações uterinas, ou eletivo, quando a interrupção da
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gestação resulta de indicação médica decorrente de intercorrências maternas e/ou fetais
(RADES et al., 2004). Em ambos os casos, o parto tem seu inicio devido ao rompimento
precoce da bolsa ou através da iniciação do trabalho de parto (MEALEY, 1999). Porém,
no caso do parto prematuro espontâneo, a razão pela qual ocorre o rompimento precoce
da bolsa ou a iniciação do trabalho de parto antes das 37 semanas completas de
gestação, não esta bem definida.
Atualmente, acredita-se que o parto prematuro é uma condição multifatorial, ou
seja, diferentes fatores de risco podem desencadeá-lo. Dentre os fatores de risco estão o
fumo, o álcool, o comprimento cervical curto da gestante, baixo peso materno, baixo
status econômico, social e educacional, mi-nutrição materna, estresse fisico

e

fisiológico, paridade, baixa estatura da made, uso de drogas, diabetes e infecções
geniturindrias (KRAMER et al., 2000; TACHAROEN et al., 2000; MEALEY, 1999,
TEDESCO, 1989).

2.4.2 Mecanismos Fisiológicos Relacionados ao Inicio do Trabalho de Parto
Os mecanismos envolvidos na iniciação do trabalho de parto não são totalmente

conhecidos. Em um parto normal, a ruptura da membrana da bolsa ocorrerá somente
depois da iniciação das contrações uterinas (SCHELLENBERG, 1994). Entretanto, a
causa do aumento da atividade uterina ainda é desconhecida, embora se saiba que
mudanças hormonais e mecânicas são responsáveis por esse aumento (GUYTON &
HALL, 2006). Dentre as mudanças hormonais, a maior proporção de estrogênios em
relação A. progesterona, o aumento na produção de ocitocina e os efeitos dos hormônios
fetais sobre o útero podem ser citados. Quanto aos fatores mecânicos, os quais
aumentam a contratilidade uterina, têm-se a distensão da musculatura uterina e a

distensão ou irritação do colo uterino (GUYTON & HALL, 2006).
Além dos mecanismos citados no parágrafo anterior, alguns mediadores

químicos, como as prostaglandinas

e as citocinas pró-inflamatórias, também

desempenham um importante papel na iniciação do trabalho de parto (WILLIAMS et al,
2001a), inclusive, a prostaglandina E2 pode ser utilizada para induzir o trabalho de
parto em seres humanos. 0 aumento da biodisponibilidade da prostaglandina E2 e o
aumento na concentração de receptores para o hormônio ocitocina são os eventos
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iniciais identificados em um trabalho de parto, sendo que o último é estimulado pelo
aumento dos níveis de prostan6ides, possivelmente de prostaglandina E2.
Outra evidência da importância das prostaglandinas no inicio do trabalho de
parto é o aumento da concentração do Acido araquidônico no fluido amniótico durante o
seu acontecimento, visto que este ácido é o precursor da síntese de prostan6ides. Assim
como a prostaglandina E2, o Acido araquidônico também pode ser utilizado para induzir
o trabalho de parto. Devido a isso, caso ocorra um aumento precoce nos níveis destes
mediadores, o trabalho de parto também poderá ser precoce, desencadeando um
nascimento prematuro.
Entretanto, as prostaglandinas também são mediadores inflamatórios, ou seja, no
caso do desenvolvimento de um processo inflamatório ou infeccioso, os níveis desses
indicadores aumentarão. Portanto, a doença periodontal, uma infecção crônica e
desordem inflamatória (OFFENBACH:ER, 2008), pode aumentar os níveis de
prostanáides no organismo de uma gestante, podendo desencadear um parto prematuro.

2.5 PRÉ-ECLAMPSIA

2.5.1 Etiologia e Importância

A pré-eclampsia ou toxemia é caracterizada por hipertensão, edema e proteintiria
(presença de proteína na urina). Além disso, a situação pode tornar-se mais grave,
principalmente quando o quadro é acrescido de convulsão e coma, constituindo a
eclâmpsia. A pré-eclâmpsia acomete aproximadamente 10% das mulheres grávidas no
Brasil, manifestando-se na segunda metade da gravidez, ou seja, após a vigésima
semana do período gestacional.
Segundo o Working Group on High Blood Pressure in Pregnancy, nos países em
desenvolvimento, a prevalência da pré-eclâmpsia é de 5 a 8% e está diretamente
relacionada à alta taxa de morbimortalidade materna e fetal. Sendo assim, gestantes que
desenvolvem pré-eclâmpsia têm maior risco de morte se comparadas com as que não
apresentam esta condição (1RGENS, 2001). Quanto ao feto, o nascimento prematuro
e/ou de baixo peso em decorrência desta condição, pode apresentar prejuízos
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permanentes, tais como, asma (CHATKIN, 2005), alterações visuais, motoras e
cognitivas (GRAZIANO, 2005).
A ocorrência de nascimentos prematuros em casos de gestantes com toxemia se
dá em torno de 80%, muitas vezes motivada pela própria antecipação do parto pelo
médico, visto que, dependendo da gravidade do caso, tanto a mãe quanto o feto correm
risco de vida. Em alguns casos, a pré-eclampsia pode restringir severamente a
circulação sanguínea para a placenta, podendo afetar de maneira grave o feto. Todavia,

normalmente há uma melhora do quadro após a realização do parto, com a saída do feto
e da placenta. Em 30% dos casos, os bebês nascem pequenos e com baixo peso em
relação as suas idades gestacionais.

A etiologia da pré-eclãmpsia ainda permanece parcialmente desconhecida,
porém, alguns fatores de risco como a primiparidade, a obesidade, alterações renais
(PASSINI JÚNIOR, 2007) e a influência das infecções, incluindo a possível relação

com a doença periodontal (CANAKCI et al, 2004), vêm sendo associados com esta
condição.

2.6 RELAÇÕES ENTRE DOENÇA PERIODONTAL E PARTO PREMATURO
DE BEBÊS DE BAIXO PESO

Os primeiros estudos sobre a possível associação entre doença periodontal e
nascimento prematuro de bebes de baixo peso foram inicialmente publicados há pouco
mais de 10 anos. Porém, a idéia de que a doença periodontal possa ser prejudicial para a
gestante e para o feto foi sugerida primeiramente em 1931 (OFFENBACHER et al.,
1996). As explicações para tais suposições basearam-se no fato de a doença periodontal

ser de origem infecciosa, o que poderia provocar um aumento de citocinas inflamatórias
na corrente sanguínea da mãe. Esta liberação de citocinas pode ocorrer diretamente da
bolsa periodontal ou por disseminação de bactérias patogénicas, o que acaba induzindo
a produção sistêmica dessas citocinas (PASSINI JÚNIOR, 2007), eventos que podem
desencadear o inicio do trabalho de parto.
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Em um dos estudos pioneiros sobre esse assunto, Offenbacher et al. (1996)
realizaram um estudo do tipo caso-controle, com 124 mulheres grávidas, sendo que
todas tiveram o periodonto avaliado. Para evitar a interferência de fatores de risco
conhecidos, como cigarro, álcool, drogas, cuidado pré-natal, paridade e infecções
geniturinárias, os autores utilizaram métodos estatísticos, evitando variáveis que

pudessem influenciar no resultado da pesquisa. As gestantes foram divididas em dois
grupos: grupo de casos e grupo controle. Offenbacher et al. (1996) concluíram que as
condições periodontais das gestantes do grupo de casos estavam piores que as do grupo

controle, com razão de chances de 7,9, ou seja, um valor estatisticamente relevante. 0
resultado obtido nesse estudo despertou o interesse de outros pesquisadores da área a
estudarem as relações entre as doenças periodontais e as complicações gestacionais.
Atualmente, centenas de trabalhos sobre esse assunto já foram publicados, entretanto, os
resultados obtidos permanecem conflitantes (MICHALOWICZ, 2006).
Dasanayake (1998) realizou um estudo do tipo caso-controle com 110 mulheres,

sendo 55 do grupo de casos e 55 do grupo controle, relacionando a doença periodontal
com o parto prematuro de bebês com baixo peso. As mães do grupo de casos tiveram
estatisticamente menos sextantes saudáveis e, em conseqüência, mais sextantes com a
presença de cálculo e sangramento. Com este estudo, Dasanayake (1998) concluiu que a
doença periodontal, mesmo com ocorrência à distância, apresenta um mecanismo
biológico com potencial para afetar o desenvolvimento de uma gestação.

Davenport et al. (1998) conduziram um estudo de caso-controle no leste da
Inglaterra, utilizando o Índice de Necessidade de Tratamento Periodontal (INTP) para
identificar a extensão e a severidade da doença periodontal. De acordo com este índice,
os sextantes envolvidos nessa pesquisa foram classificados dentre 5 possíveis escores,
indo de 0, onde não houve doença, até 4, para os sextantes que apresentaram o grau
mais severo da doença. De acordo com os autores, foi encontrada uma maior proporção
de sextantes com escore 4 entre as mães que tiveram partos prematuros de bebês de
baixo peso, o que indica uma inter-relação entre a gravidade da doença periodontal
materna com o parto prematuro de bebês de baixo peso. Mesmo obtendo este resultado,

os autores afirmaram que estudos futuros de forma intervencionista devem ser
realizados, afim de comprovar esta relação.
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A exposição crônica da mãe aos patógenos bucais não garante imunidade ao
feto, e sim, o expõe a diferentes toxinas bacterianas (OFFENBACHER, 1994), fazendo
com que a cavidade bucal represente uma ameaça infecciosa para a ocorrência de
complicações durante o período gestacional.

Focos infecciosos em atividade,

independente da relação topográfica, têm potencial de acometer outras regiões do corpo,
principalmente através da circulação sanguínea (YANG et al., 2006).
Infecções

do trato geniturinário podem desencadear a produção de

lipossacarideos e endotoxinas através de bactérias gram-negativas, estimulando a síntese
de citocinas no Smnio. Estas citocinas, incluindo a IL-1, o fator de necrose tumoral e a
IL-6, estimulam o aumento da produção de prostaglandinas no imnio, podendo dar
inicio a um trabalho de parto prematuro (MEALEY, 1999; OFFENBACHER et al.,
1998). Do mesmo modo, devido ao fato de desencadear um processo inflamatório, a
doença periodontal também pode provocar um aumento na produção destas citocinas,
induzindo o trabalho de parto prematuro.
Jeffcoat et al. (2001) realizaram um estudo prospectivo com 1313 mulheres com
idade gestacional de 21 a 24 semanas, afim de avaliar a relação entre a doença
periodontal e o parto prematuro. Após os ajustes para eliminar a interferência de outros
fatores de risco, os autores concluíram que os pacientes com doença periodontal
generalizada tiveram um risco de 4,5 a 7 vezes maior de terem partos prematuros em
relação aos pacientes periodontalmente saudáveis.
Saba-Chujfi e Glesse (2003), em um estudo do tipo caso-controle, abrangendo
162 mulheres, concluíram que a chance de ocorrer parto pré-termo aumenta em 2 vezes
para gestantes com periodontite generalizada leve e em 12 vezes para gestantes com
periodontite severa. Em outro estudo do tipo caso-controle, realizado na Arábia Saudita,
Mokeem et al. (2004) avaliou a relação entre doença periodontal e parto prematuro de
bebês de baixo peso em um grupo de 90 mulheres, sendo 30 do grupo de casos e 60 do
grupo controle. Os autores concluíram que a saúde periodontal estava
significativamente pior nas gestantes do grupo de casos em relação As gestantes do
grupo controle.
Radnai et al. (2006) também em um estudo do tipo caso-controle, avaliaram a
possibilidade de a doença periodontal crônica ser um fator de risco para o parto prétermo e para a restrição do crescimento fetal, em 161 mulheres. 0 grupo de casos

18

compreendeu 77 gestantes, enquanto que o grupo controle teve 84 gestantes. Os autores
concluíram que a média de peso dos recém-nascidos nas mães com periodontite foi
significativamente menor em relação As mães que não tinham a doença, considerando a
infecção periodontal como fator de risco tanto para nascimentos prematuros, quanto

para nascimentos de bebês de baixo peso.
Clothier et al. (2007) realizaram um estudo de revisão de literatura incluindo
apenas trabalhos em que o tratamento periodontal foi feito, afim de verificar se pode
ocorrer uma redução no número de partos prematuros. Dos 31 trabalhos avaliados por
Clothier et al. (2007), 22 apresentaram uma associação positiva entre o nascimento prétermo e a doença periodontal. Portanto, os autores concluíram que o tratamento

periodontal em gestantes pode diminuir a incidência de partos prematuros.
Apesar de inúmeros estudos estarem associando a doença periodontal como fator
de risco para parto prematuro de bebês com baixo peso, este assunto permanece bastante
divergente (MICHALOWICZ, 2006). Uma das maiores dificuldades encontradas por
estes pesquisadores é a de isolar os fatores de risco associados ao parto prematuro de
bebês de baixo peso, como o fumo, diabetes, infecções do trato geniturinArio, baixa

estatura da mãe, paridade, consultas de acompanhamento no período pré-natal,
condições sócio-econômicas, condições culturais, alimentação adequada, entre outros.

Do mesmo modo, diversos estudos não obtiveram resultados estatisticamente
satisfatórios para comprovar a associação entre a doença periodontal e o nascimento

pré-termo de bebês de baixo peso.
Em um desses estudos, Meurman et al. (2006) realizaram um estudo
retrospectivo com 207 mulheres, no Hospital de Helsinki, na Finlândia, afim de
relacionar a condição bucal dessas mulheres com possíveis complicações gestacionais.
Os autores concluíram que a condição bucal dessas pacientes não teve associação com
as complicações gestacionais apresentadas, como a pré-eclâmpsia (1,8% dos casos), o
nascimento pré-termo (6,6% dos casos) e o nascimento de bebês de baixo peso (3,5%
dos casos).
Echeverria et al. (2008) através de um estudo com 1096 mulheres, verificaram
que houve uma pequena associação entre

doença periodontal e parto prematuro,

entretanto, os autores admitiram que estudos adicionais devem ser realizados para
determinar se a doença periodontal é um fator de risco para o parto prematuro de bebês
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de baixo peso. Em outro estudo, abrangendo 449 gestantes, Peres e Lunardelli (2005)
não encontraram associação entre doença periodontal e nascimentos de bebês de baixo

peso. Em relação ao nascimento pré-termo, foi encontrada uma associação com a
presença de bolsas periodontais, todavia, este resultado foi comprometido devido as
variações nas condições de saúde das mães em questão.

Hoffmann et al. (2005) realizaram um estudo do tipo caso-controle, abrangendo
101 mulheres, sendo 59 pertencentes ao grupo de casos e 42 ao grupo controle. No

grupo de casos, foram colocadas as gestantes com alto risco para nascimentos
prematuros de bebês com baixo peso, enquanto que no grupo controle, foram dispostas
as mães sem contrações prematuras durante a gravidez e com o bebê tendo idade
gestacional e peso apropriados. A condição periodontal de todas as mulheres foi

avaliada. Amostras de biofilme subgengival foram recolhidas e os patógenos
periodontais foram identificados através do método da reação em cadeia da polimerase
(PCR). Além disso, o nível de interleucina-lbeta no fluido gengival também foi aferido

em todas as gestantes. Contudo, os autores não encontraram diferenças significativas
entre os grupos em nenhum aspecto dos parâmetros periodontais abordados. Portanto,
Hoffmann et al. (2005) concluíram que nessa população em questão, a periodontite não
foi detectada como sendo um fator de risco para parto prematuro de bebês de baixo
peso.
Soibelman e Camargo (2005) realizaram um estudo transversal, abrangendo 115
pacientes com idades entre 18 e 42 anos. Os critérios diagnósticos para periodontite

foram baseados na classificação da American Association of Periodontology e os
exames intra-bucais foram realizados de acordo com os critérios da Organização
Mundial de Saúde para levantamentos epidemiológicos, com as pacientes no leito e
utilizando um foco de luz portátil. Foi realizado o acompanhamento pré-natal médico de
111 gestantes (96,6%), variando de 2 a 11 consultas, no qual os autores concluíram que
não houve associação significativa entre doença periodontal e complicações obstétricas.
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2.7 RELAÇÕES ENTRE DOENÇA PERIODONTAL E PRÉ-ECIAMPSIA

Apesar de a etiologia da pré-eclâmpsia ainda permanecer parcialmente
desconhecida, alguns fatores de risco, tais como, a primiparidade, a obesidade,

alterações renais, dentre outros, vêm sendo relacionados (PASSINI JÚNIOR, 2007). No
entanto, nos últimos anos vêm sendo publicados estudos relacionando infecções

maternas com a pré-eclámpsia (LINDHEIMER et al., 2008), incluindo-se como possível
sua relação com a doença periodontal (CANAKCI et al., 2004). Poucos estudos
relacionaram o risco entre periodontite e pré-eclimpsia, todavia, a maioria encontrou
aumento do risco relativo do desenvolvimento da pré-eclâmpsia em gestantes com

doença periodontal (OFFENBACHER et al. 2001; OFFENBACHER et al., 2008;
BARAK et al., 2007; CANAKCI et al., 2004; BOGGESS et al., 2003).
Em um dos trabalhos mencionados acima, Offenbacher et al. (2001) realizaram
um estudo prospectivo de 5 anos, abrangendo 357 mulheres, com o intuito de
examinarem os efeitos potenciais da infecção periodontal sobre a mãe e o feto. As
medidas da doença periodontal, as respostas de anticorpos séricos a patógenos bucais e
os dados obstétricos de todas as gestantes foram coletados na fase inicial do estudo e
dentro do período de 3 dias após o parto. Após o ajuste de outros fatores de risco, a
ocorrência de doença periodontal no exame inicial juntamente com o agravamento dessa

condição durante o período gestacional, foi associada com o aumento do risco para o
desenvolvimento da pré-eclãmpsia. Os autores consideraram que a presença de
anticorpos maternos e fetais contra o Campylobacter rectus representou um aumento do
risco de prematuridade e pré-eclâmpsia para a mãe, e um risco de prematuridade para o
feto. Portanto, Offenbacher et al. (2001) concluíram que a infecção periodontal pode
representar um risco à gravidez e que patógenos bucais específicos da mãe podem
prejudicar o crescimento e desenvolvimento do feto.
Boggess et al. (2003) conduziram um estudo do tipo coorte abrangendo 1115
mulheres grávidas saudáveis com pelo menos 26 semanas de gestação, as quais foram
acompanhadas até o momento do parto. As condições médicas e demográficas das
gestantes foram coletadas. Foi realizado um exame periodontal durante o pré-natal e
outro em até 48 horas após o parto, afim de determinar a progressão da doença ou a
presença de uma forma mais grave da mesma. Foi considerado o quadro de pré-
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eclampsia nas gestantes que apresentaram pressão arterial maior que 140/90 em duas
ocasiões distintas e pelo menos 1+ de proteinúria no exame de urina. Durante o período
do estudo, 763 gestantes tiveram seus bebês, das quais foram obtidas informações para
análise. 39 mulheres tiveram pré-eclfimpsia. Os autores concluíram que as gestantes que
tiveram doença periodontal severa no momento do parto ou uma progressão da doença
durante a gestação, apresentaram um maior risco de desenvolver a pré-eclampsia.
Barak et al. (2007) avaliaram a presença de bactérias periodontopatogenicas em
placentas humanas e observaram que 50% das gestantes com pré-eclâmpsia tiveram
colonização positiva para Actinobacillus actinomycetemcomitans, Fusobacterium
nucleatum ssp., Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Tannerella
forsythensis e Treponema denticola, enquanto que no grupo controle, ou seja, mulheres
que não tiveram pré-eclâmpsia, estas bactérias foram encontradas em apenas 14,3% das
placentas. Segundo os autores, estas diferenças são estatisticamente significantes,
portanto, a doença periodontal deve ser considerada um fator de risco para

o

desenvolvimento da pré-eclampsia.
Em outro trabalho abordando esta relação, Offenbacher et al. (2008) reuniram
775 gestantes saudáveis com menos de 26 semanas de gravidez, as quais foram
submetidas a um exame bucal, exame de sangue e acompanhamento de todo o período
gestacional. Os autores concluíram que as mulheres que apresentaram doença
periodontal e inflamação sistêmica, aferida pelo nível de proteína C-reativa, tiveram um
maior risco para o desenvolvimento da pré-eclâmpsia. O índice elevado de proteína Creativa no exame de sangue é considerado um fator de risco para a pré-eclâmpsia,
portanto, a doença periodontal, por ser uma doença inflamatória crônica, pode elevar o
nível de proteína C-reativa, podendo ser considerada um fator de risco para a préeclâmpsia.
Lindheimer et al (2008) realizaram uma revisão sistemática da literatura
existente sobre a associação entre infecções maternas e pré-eclampsia. No total, foram
avaliados 49 estudos, através dos quais os autores concluíram que as infecções do trato
geniturindrio e a doença periodontal são fatores de risco para o desenvolvimento da préeclâmpsia. Todavia, para comprovar que estas relações não são incidentais, os autores
afirmaram que mais estudos devem ser realizados, com o intuito de verificar os
mecanismos envolvidos nessas associações.

No entanto, Khader et al. (2006) em uma pesquisa abrangendo 345 gestantes,
sendo 115 do grupo de casos e 230 do grupo controle, não encontraram sustentação para
a relação de risco entre a doença periodontal e a pré-eclâmpsia. Os autores sugeriram
que as outras pesquisas sobre este assunto talvez tenham falhas metodológicas, como
tamanho amostral inadequado e análises estatísticas inapropriadas.
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3 DISCUSSÃO

Atualmente, a relação de risco entre infecção periodontal e complicações
gestacionais tem merecido atenção. Muitos estudos que abordam esta relação foram
avaliados nessa revisão. Dentre estes trabalhos, foi observado uma grande
heterogeneidade de resultados, variando da ausência de associação (ECHEVERRIA et
al., 2008; SOIBELMAN e CAMARGO, 2005; HOFFMANN, 2005; PERES e
LUNARDELLI, 2005; MEURMAN et al., 2006) até a estimativa de que a doença
periodontal seja um fator de risco para complicações gestacionais ( OFFENBACHER
et al., 1996; OFFENBACHER et al., 2008; RADNAI et al., 2006; MOKEEM et al.,
2004; DASANAYAKE, 1998; JEFFCOAT et al., 2001; SABA-CHUJFI e GLESSE,
2003; DAVENPORT et al., 1998).
Essa divergência nos resultados, deve-se principalmente ao fato de que a relação
estatisticamente significante entre a doença periodontal e as complicações gestacionais
não indica especificamente causalidade. Isto porque, essas duas condições podem
ocorrer concomitantemente ou podem resultar de um fator de risco comum (BARNETT
e HYMAN, 2006).

Além disso, diferenças na metodologia aplicada nesses estudos, incluindo o tipo
de delineamento, a definição operacional de doença periodontal e seu grau de
severidade, assim como procedimentos para controlar outros fatores de risco para
complicações gestacionais, também contribuem para explicar as divergências nos
resultados. Outro fato que deve ser levado em consideração é a complexidade das
condições obstétricas com as quais se buscam associação com a doença periodontal
(PASSINI JUNIOR, 2007). Tanto o parto prematuro de bebes de baixo peso, quanto a
pré-eclampsia são condições de etiologia ainda desconhecidas, sendo que ambas são
consideradas de caráter multifatorial, ou seja, diversos fatores de risco contribuem para
o aparecimento destas complicações.

0 papel das citocinas inflamatórias, principal elo entre a doença periodontal e as
complicações gestacionais, também não foi totalmente elucidado. Independentemente
de apresentarem doença periodontal, gestantes com pré-eclâmpsia ou que tiveram parto
prematuro de bebês de baixo peso, tem um aumento dos níveis plasmáticos de algumas

24
citocinas, tais como, a IL-6, TNF-alfa, IL-8 e IL-10 (SHAKER! et al., 2005; TOLUN et
al., 2003). Este aumento seria decorrente de um estado inflamatório generalizado, o que
poderia ser desencadeado pela infecção periodontal (OFFENBACHER et al, 1998;
MEALEY, 1999). Devido a isso, trabalhos estudando a produção e a disseminação
destas citocinas da bolsa periodontal para a corrente sanguínea das gestantes devem ser
realizados, mesmo sabendo da dificuldade em se realizar este tipo de pesquisa.
Outra hipótese para a associação entre doença periodontal e complicações
gestacionais citada nos artigos incluidos nessa revisão, é que patógenos periodontais
possam se deslocar para a unidade feto-placentdria através da corrente sanguínea, onde
iriam desencadear uma resposta inflamatória, produzindo mediadores inflamatórios,
induzindo a um parto prematuro. Todavia, uma rota sangüínea de deslocamento dessas
bactérias para o 'hero não foi claramente demonstrada, ou seja, esses microrganismos
podem estar presentes nessa região devido a um contato orogenital com um parceiro
infectado.
Portanto, novos estudos clínicos nos quais o tratamento em gestantes com
infecção periodontal seja realizado, serão de grande valia para observar se há uma
diminuição no número de complicações obstétricas, em virtude deste tratamento. Apesar
de a grande maioria dos pesquisadores estarem buscando uma relação causal entre a
doença periodontal e as complicações gestacionais, pode haver uma explicação não
causal, como por exemplo, um traço geneticamente determinado, que predisponha um
indivíduo à doença periodontal e também a outras condições multifatoriais, nas quais a
inflamação é um componente importante.
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4 CONCLUSÃO

Mesmo existindo mecanismos biológicos plausíveis que indicam uma associação
entre doença periodontal e complicações gestacionais, não ha evidências conclusivas de
que, em tratando a doença periodontal, a incidência dessas complicações diminua.
Variações nas definições de doença periodontal e um controle inadequado de outros
fatores de risco para complicações gestacionais são alguns dos problemas encontrados
na literatura vigente sobre este assunto. Portanto, faz-se extremamente necessário que
tanto a doença periodontal, quanto os problemas gestacionais, sejam claramente
definidos, unificando o padrão das pesquisas subseqüentes. Além disso, outros fatores
de risco associados is complicações gestacionais devem ser rigorosamente controlados,
evitando variáveis que podem influenciar nos resultados das pesquisas.

Independentemente da associação entre doença periodontal e complicações
gestacionais ser causal ou incidental, o tratamento odontológico em gestantes é
imprescindível, visto que, o estado de saúde bucal apresentado durante a gestação tem
uma intima relação com a saúde geral da gestante, podendo influenciar diretamente na
saúde geral e bucal do bebê.
Portanto, não é preciso esperar que uma relação causal entre a doença
periodontal e complicações gestacionais seja determinada para realizarmos o tratamento
odontológico em gestantes. Como os fatores de risco do paciente para saúde bucal já
estão associados com condições sistêmicas, a causalidade não deve ser um fator
determinante para o tratamento. Com base no conhecimento atual, a avaliação do risco e
o controle da doença periodontal devem se tornar uma função central na prática
odontológica, tanto para o bem estar bucal quanto sistêmico dos pacientes.
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- Não existem evidências que comprovem a causalidade;
- Padronizar a definição e o grau de severidade da doença periodontal;
- Realização de estudos de intervenção, ou seja, durante o estudo realizar o
tratamento periodontal das gestantes envolvidas;
- Controlar os fatores de risco das complicações gestacionais;
- 0 tratamento odontológico em gestantes se faz extremamente necessário.
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