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RESUMO 

Se o aumento da suscetibilidade às doenças periodontais durante o período 

gestacional é, hoje amplamente aceite, no que concerne à cárie dentária, embora alguns 

estudos sugiram aumentos durante a gravidez, os diferentes estudos são muitas vezes 

discordantes e não revelam claramente os critérios de diagnóstico utilizados. A hipótese 

de que a gravidez pode aumentar o risco de iniciação ou da progressão de cárie tem sido 

questionada, dado o período de tempo relativamente curto da gravidez face à cinética de 

progressão da cárie dentária. As evidências científicas indicam que pelo menos metade 

da experiência total de cárie permanecerá não detetada se os critérios incluírem apenas 

lesões cavitadas, que serão insuficientes para avaliar a evolução da doença num curto 

período de tempo. Assim, durante o período de gravidez, o aumento da incidência ou 

progressão da cárie dentária pode ser difícil de avaliar pelo método epidemiológico 

mais usado para o diagnóstico de cárie dentária, o critério da OMS, que só reconhece 

como diagnóstico positivo uma cavidade dentária com dentina exposta. Paralelamente, a 

aplicação do CPOD, em vez do CPOS, como medida da severidade da doença, 

subestima a avaliação da sua progressão, num curto período de tempo. Acresce que a 

maioria dos estudos publicados não são longitudinais e, como tal, incapazes de avaliar a 

progressão real da cárie dentária durante a gravidez.   

Assim, o presente estudo teve como principal objetivo analisar a influência que a 

gravidez exerce na bioquímica e na população microbiana salivar e consequentemente 

na atividade cariogénica. Para isso foi realizado um estudo epidemiológico longitudinal 

prospetivo, no qual foram avaliadas as caraterísticas salivares e comportamentais com 

impacto na cavidade oral durante o período gestacional, bem como a atividade 

cariogénica no mesmo período pelo método ICDAS II, num grupo de mulheres grávidas 

bem como num grupo de controlo (mulheres não grávidas). Foi ainda avaliada a 

bioquímica salivar bem como a prevalência e quantidade de leveduras salivares. O 

grupo das grávidas foi avaliado no 1º e 3º trimestres de gestação, enquanto que o grupo 

de controlo foi avaliado em dois momentos distintos com um intervalo de 6 meses entre 

eles. A recolha de dados consistiu na aplicação de um questionário, colheita de saliva 

para posterior avaliação bioquímica e microbiológica, bem como num exame intraoral. 

A análise estatística foi realizada utilizando o software estatístico Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) 21.0 para MAC OS, e considerado um nível de significância de 

0,05.  
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Ambos os grupos (grávidas e não grávidas) foram semelhantes em relação às 

caraterísticas sociodemográficas, tais como idade e literacia, bem como ao consumo de 

flúor, hábitos tabágicos, alimentares e de higiene. No entanto, os dados recolhidos 

mostram que as mulheres grávidas aumentaram a quantidade de alimentos ingeridos, 

bem como o número de refeições, passando a fazer mais refeições intercalares sem que 

paralelamente tenham adotado hábitos de higiene oral coincidentes com essas 

alterações. No que diz respeito à avaliação bioquímica, e especificamente ao pH salivar, 

os resultados deste estudo corroboram as conclusões de estudos anteriores, em que foi 

verificada uma acidificação da saliva não estimulada em ambos os períodos de gestação 

avaliados. Os valores de cálcio também sofreram uma queda ao longo da gravidez, 

contrastando com o aumento progressivo nos valores de fosfato. Em relação aos níveis 

de α-amílase, embora sejam duas vezes superiores em mulheres grávidas do que em 

mulheres não grávidas, não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas 

(p=0.172). Em comparação com as mulheres não grávidas, os níveis de glicose 

reduziram-se progressivamente ao longo da gravidez, atingindo significância estatística 

(p=0.005) no terceiro trimestre em comparação com mulheres não grávidas. Segundo o 

presente estudo, a gravidez pode ainda favorecer o crescimento de leveduras orais, fator 

que pode estar   associado à predisposição para a existência de ambiente oral mais 

ácido. Os dados recolhidos ao longo do presente estudo mostram um aumento no 

número de lesões de cárie em mulheres grávidas, aumentando a incidência de cáries de 

esmalte, com significância estatística para o cut-off II e III do ICDAS II, em 

comparação com o grupo de mulheres não grávidas saudáveis, avaliadas no mesmo 

período de tempo, evidenciando que a gravidez representa um período de risco para o 

aumento das lesões de cárie.    

Os resultados deste estudo suportam as conclusões de que o risco aumentado de 

cárie em mulheres grávidas pode estar relacionado com a alteração de hábitos 

alimentares sem adaptação efetiva de estratégias de higiene oral, bem como com as 

mudanças bioquímicas e na microbiota oral durante o período gestacional. Levando em 

consideração que a gravidez representa um período de risco para o aumento das lesões 

da cárie iniciais, ou seja, lesões de esmalte com perda de integridade, os procedimentos 

preventivos são de grande importância e devem ser melhorados nesta população. 
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ABSTRACT 

   If the increase in susceptibility to periodontal diseases during the gestational 

period is currently widely accepted with regard to dental caries, although some studies 

suggest increases during pregnancy, most studies are often discordant and do not clearly 

reveal the diagnostic criteria used. The hypothesis that pregnancy may increase the risk 

of initiation or progression of caries has been questioned due to the relatively short 

period of pregnancy and the rate of progression of dental caries. Scientific evidence 

indicates that at least half of the total caries experience will remain undetected if the 

criteria include only cavited lesions, which will be insufficient to assess disease 

progression in a short period of time. Thus, during the period of pregnancy, the increase 

in the incidence or progression of dental caries may be difficult to evaluate by the 

epidemiological method usually used for the diagnosis of dental caries, the WHO 

criteria, which only recognizes as a positive diagnosis a dental cavity with exposed 

dentin. It uses the tooth (CPO), not the surface of the tooth (CPOS), as a unit of 

measure, underestimating the progression of the disease in a short period. At the same 

time, most studies have been transverse rather than longitudinal, failing to evaluate the 

actual progression of dental caries during pregnancy. Thus, the main objective of the 

present study was to analyse the influence of pregnancy on biochemistry and salivary 

microbial population and consequently on cariogenic activity.  

A prospective longitudinal epidemiological study was carried out to evaluate the 

salivary and behavioural characteristics of the oral cavity during the gestational period, 

as well as the cariogenic activity using ICDAS II method in the same period, in a group 

of pregnant women as well as in a control group (not pregnant women). Salivary 

biochemistry as well as the prevalence and quantity of salivary yeasts were also 

evaluated. The pregnant group was evaluated in the first and third trimesters of 

gestation, while the control group was evaluated in two distinct moments with a 6-

month interval between them. Data collection consisted of the application of a 

questionnaire, collection of saliva for subsequent biochemical and microbiological 

evaluation, as well as an intraoral examination. Statistical analyses were performed 

using statistical software Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 21.0 for MAC 

OS for which a significance level of 0.05 was considered. 

Both groups (pregnant and non-pregnant) were similar in relation to socio-

demographic characteristics, such as age and literacy, as well as consumption of 
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fluoride, smoking, food and hygiene habits. However, the data collected showed that 

pregnant women had increased the amount of food they eat at meals, as well as 

increased the snacks in-between meals, without re-adapting the oral hygiene habits. 

Regarding the biochemical evaluation, and specifically the salivary pH, the results of 

this study confirm the conclusions of previous studies, in which an acidification of the 

non-stimulated saliva in both gestation periods was verified. Calcium values also 

decreased throughout pregnancy, contrasting with the progressive increase in phosphate 

values. Regarding α-amylase levels, although they are twice as high in pregnant women 

than in non-pregnant women, no statistically significant differences were found 

(p=0.172).. Compared to non-pregnant women, glucose levels declined progressively 

throughout pregnancy, reaching statistical significance (p=0.005) in the third trimester 

compared to non-pregnant women. According to this study, pregnancy may also favour 

the growth of oral yeasts. This may be associated with the predisposition to the 

existence of a more acidic oral environment. The data collected in the present study 

shows that the number of pregnant women without caries lesions decreased, increasing 

the incidence of enamel caries, II and III ICDAS II levels, in comparison to the group of 

healthy non-pregnant women evaluated in the same period. This strongly suggests that 

pregnancy represents a period of risk for an increase in caries lesions. 

The results of this study support the conclusions that the higher risk of caries in 

pregnant women may be related to changes in eating habits without effective adaptation 

of oral hygiene strategies, as well as biochemical changes and oral microbiota during 

the gestational period. Taking into account that pregnancy represents a period of risk for 

an increase of initial carious lesions, which are enamel lesions with loss of integrity, 

preventive procedures are of major importance and should be improved in this 

population. 
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“…Se tenho de sonhar, porque não sonhar os meus próprios sonhos? ” 

 

 

Fernando Pessoa 
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1. A GRAVIDEZ 
 

A gravidez implica um conjunto de alterações no organismo materno com o 

objetivo fundamental de adequá-lo às necessidades orgânicas próprias do complexo 

materno-fetal e do parto. Durante o período gestacional, as alterações morfológicas e 

fisiológicas sofridas pelo organismo materno são profundas e multissistémicas. Estas   

visam proporcionar as condições necessárias para o desenvolvimento fetal em equilíbrio 

com o sistema materno.  

  As modificações e adaptações do organismo decorrentes da gravidez são dois 

processos dinâmicos, inter-relacionados e interdependentes. O corpo da mulher é 

preparado e adaptado ao longo do tempo da gestação, com modificações gerais e locais 

que proporcionam a evolução do feto e a preparação do organismo materno para a 

maternidade. Desde o momento da conceção, a gravidez produz diversas modificações, 

tais como alterações nos sistemas cardiovascular, respiratório, digestivo bem como 

alterações metabólicas e hematológicas. No entanto, essas modificações apresentam 

uma intensidade e ocorrência que variam com o tempo de gestação e com a própria 

gestante e que são justificadas pela alteração da atividade metabólica, induzida, por sua 

vez, pela maior produção e libertação das hormonas associadas à gravidez, como é o 

caso do estrogénio e da progesterona (Laine, 2002; Suresh et al, 2004).   

  Apesar de outras mudanças hormonais que também ocorrem na gravidez, a mais 

significativa é o aumento progressivo na produção destas hormonas até por volta da 

trigêsima semana de gestação. A placenta é a principal fonte de estrogénio e de 

progesterona a partir do segundo trimestre de gestação até ao parto (Laine, 2002). 

 Durante o parto a placenta é removida, ocorrendo uma marcante queda nos níveis 

dessas hormonas, que atingem a normalidade 2 a 3 dias após o parto (Laine, 2002). 

  Estas modificações corporais e hormonais apresentam também repercussões na 

cavidade oral com um impacto de natureza variável (Andrade, 2006). 

Apesar de se verificar a existência de algumas lacunas nos conhecimentos 

relativos à saúde oral das mulheres grávidas, a gravidez parece predispor as mesmas 

para as patologias orais de maior incidência, tais como a doença periodontal e a cárie 

dentária. São também frequentemente associadas às alterações promovidas pela 
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gravidez o tumor gravídico, o aumento da mobilidade dentária, a erosão dentária e 

alterações salivares (Gajendra & Kumar, 2004; Scully & Cawson, 1999). 

 Estas patologias são geralmente atribuídas ao aumento da permeabilidade dos 

tecidos gengivais, da própria vascularização, bem como ao aumento dos níveis de 

estrogénio e progesterona, que promovem uma resposta exacerbada dos tecidos moles 

do periodonto e, concomitantemente, uma diminuição da capacidade imunológica do 

hospedeiro, predispondo desta forma para um aumento das infeções orais (Barak et al., 

2003; Laine, 2002; Lindhe & Branemark, 1967).  

 As alterações hormonais têm sido identificadas como sendo as grandes 

responsáveis pelo aumento dos valores de risco (absoluto e relativo), particularmente no 

que respeita à suscetibilidade de desenvolver inflamação gengival. Somente uma 

pequena percentagem das hormonas que existem na circulação estão biologicamente 

ativas, sendo este facto suficiente para permitir que estas penetrem nos tecidos e saliva, 

de tal forma que os tecidos orais ficam submetidos a altas concentrações dessas 

hormonas, tornando-se sensíveis a qualquer tipo de alteração (Lindhe & Branemark, 

1967).  

 Se o aumento da suscetibilidade às doenças periodontais durante o período 

gestacional é, atualmente, amplamente aceite (Laine, 2002; Silk et al., 2008), no que 

concerne à cárie dentária, embora alguns estudos sugiram aumentos durante a gravidez 

(Jain & Kaur, 2015; Rakchanok et al, 2010; Patil, 2013) estes são muitas vezes 

discordantes ou não revelam claramente os critérios de diagnóstico utilizados (Jain & 

Kaur, 2015; Patil, 2013).  

Esta pesquisa de cunho científico, resulta assim da vontade em conhecer melhor 

esta temática. A hipótese equacionada é que existem alterações no que respeita ao pH, 

composiçăo bioquímica e microbiológica da saliva em mulheres grávidas, quando 

comparadas com mulheres não grávidas, e que essas alterações são determinantes para 

um agravamento da sua condição oral, nomeadamente no que respeita a um aumento da 

incidência de cárie dentária. Esta tese pretende assim contribuir de alguma forma para 

essa determinação, incidindo no esclarecimento da relação entre a cárie dentária e 

respetivos indicadores, e o período gestacional. 

O facto de constatarmos, através da pesquisa bibliográfica efectuada, a 

existência de um número relativamente escasso de estudos de investigação sobre esta 

temática, e considerando que os estudos existentes são sobretudo transversais, em que 
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não são considerados os indicadores de risco relacionados especificamente com a 

doença, nem a evolução da mesma durante o período de gestação (Burt BA, 2001) 

constituiu um desafio que acrescentou uma dificuldade adicional. Não obstante, o facto 

de que o conhecimento destes indicadores poderia ajudar a desenvolver o 

acompanhamento das mulheres em risco, bem como promover estratégias de prevenção 

numa fase de particular recetividade, serviu também de incentivo adicional para o 

desenvolvimento desta temática. 
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2. PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES SISTÉMICAS INDUZIDAS PELA 
GRAVIDEZ 

 

2.1. SISTEMA CARDIOVASCULAR 
 

 Durante a gravidez, o sistema cardiovascular sofre alterações fisiológicas 

acentuadas, merecendo especial ênfase o aumento do volume sanguíneo, do débito 

cardíaco,bem como da frequência cardíaca.  

 A frequência cardíaca em repouso aumenta cerca de 10 batimentos/minuto 

durante a gravidez (Gordon, 2002). Este aumento surge como solução compensatória 

para a queda da resistência vascular sistémica. (Duvekot et al., 1993; Glinoer et al 

1990). A resistência vascular periférica é diminuída pela ação de substâncias 

vasodilatadoras como a progesterona, as prostaglandinas e o óxido nítrico (Gordon, 

2002). O aumento da frequência cardíaca e da contratilidade inotrópica implicam uma 

diminuição da reserva cardiovascular, podendo de igual modo reduzir o esvaziamento 

da aurícula esquerda, aumentando assim o risco de ocorrência de edema pulmonar 

(Carlin & Alfirevic, 2008). O edema pulmonar será precipitado se houver um aumento 

na pré-carga cardíaca (como infusão de líquidos) ou aumento da permeabilidade capilar 

pulmonar (como na pré-eclâmpsia) ou ambos.  

  O volume sanguíneo aumenta entre 30 a 40% em relação aos níveis pré-

gravídicos, permanecendo constante até ao parto, duas a três semanas após o qual 

regressa aos níveis iniciais (Suresh & Radfar, 2004; Robson et al., 1987). A 

hipervolemia induzida pela gestação é uma adaptação do organismo materno para suprir 

de sangue o útero hipervascularizado, com um sistema vascular muito hipertrofiado, 

bem como para proteger a mãe da perda sanguínea resultante do parto (Cunningham et 

al, 1993; Suresh & Radfar, 2004;  Pacheco et al., 2013). O aumento do volume 

sanguíneo resulta quer do aumento plasmático que passa de 40 ml/kg para 70 ml/kg, 

quer do aumento da massa eritrocitária, que aumenta de 25 ml/kg para 30 ml/kg (Lund 

& Donovan, 1967). O aumento do volume eritrocitário na gravidez é acompanhado por 

uma aceleração da sua produção e não pelo aumento da sua semi-vida.    

 Na fase inicial da gestação, o aumento do volume de ejeção (25-30%, atingindo 

um valor máximo entre as 12 e 24 semanas) é o responsável pela maior parte do 
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incremento do débito cardíaco, que é o produto do volume de ejeção pela frequência 

cardiaca (Clark et al., 1989).  

  Verifica-se uma predominância do sistema vasodilatador, por aumento das 

prostaciclinas produzidas pelas paredes dos vasos sanguíneos sobre a ação 

vasoconstritora do tromboxano, produzido pelas plaquetas. Concomitantemente, os 

vasos maternos tornam-se refratários aos efeitos vasoconstritores da angiotensina II, das 

catecolaminas e de outras substâncias vasopressoras, o que causa a diminuição da 

reatividade vascular característica da gestação (Barron et al., 1986) permitindo assim 

uma vasodilatação profunda  (Gant et al., 1980). Essa insensibilidade à angiotensina II 

pode ser explicada pelos efeitos da progesterona e a produção de prostaciclina mediada 

pelo fator de crescimento endotelial vascular, bem como modificações nos receptores da 

angiotensina II durante a gravidez (Irani & Xia, 2011).   

  Existem três disturbios relevantes na pressão arterial durante a gravidez: a 

hipertensão crónica, que existe previamente à gravidez, a hipertensão gestacional,  que 

ocorre geralmente no segundo trimestre em mulheres normotensas e a pré-eclâmpsia, 

caracterizada por hipertensão, edema e proteinúria, que conduz geralmente a partos 

prematuros e bebés de baixo peso (Silva et al., 2007). 

  A pressão arterial diminui aproximadamente 10% no início da gravidez 

sobretudo no final do segundo mês de gestação (Clapp et al.,1988), devido à 

vasodilatação periférica. Apesar do débito cardíaco aumentar, não é suficiente para 

evitar uma queda da pressão arterial durante o primeiro trimestre de gravidez. A partir 

daí a pressão arterial sistólica e diastólica continuam a diminuir, atingindo o seu nível 

mais baixo na vigésima quarta semana de gestação, retomando então os valores pré-

gravídicos. (Phippard et al., 1986; Robson et al., 1989; Moutquin et al., 1985).  

 Depois do segundo trimestre da gravidez, as mulheres normotensas podem 

desenvolver hipertensão gestacional, bem como pré-eclâmpsia, caracterizada por 

hipertensão, edema e proteinúria, que pode estar na origem de partos prematuros e de 

recém-nascidos de baixo peso (Suresh & Radfar, 2004).   

 A hipertensão consiste  constitui uma das mais importantes complicações 

durante o período gestacional, nomeadamente por representar um alto risco de 

morbidade e mortalidade para o binómio mãe-filho (Oliveira, 2002), verificando-se um 

aumento significativo da pressão arterial em aproximadamente 10% das gestantes. Tal 

complicação apresenta uma frequência bimodal, sendo mais comum em mulheres 
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jovens na primeira gravidez e em mulheres multíparas mais idosas (Burrow & Ferris, 

1996).     

 No final da gravidez, com a mulher em decúbito dorsal, o útero grávido 

comprime marcadamente o sistema venoso. Por conseguinte, e como resultado de tal 

alteração, o preenchimento cardíaco é reduzido e o débito cardíaco diminui. Em cerca 

de 10% das mulheres, estes fenómenos causam hipotensão arterial significativa- 

síndrome da veia cava inferior ou síndrome da hipotensão supina (Thornburg et al, 

2000) que se carateriza pelo aparecimento de tonturas, sudorese, inquietação, zumbido, 

palidez, fraqueza, diminuição da pressão sanguínea, síncope e, em casos mais graves, 

pode mesmo ocorrer perda de consciência ou convulsões (Turner & Aziz, 2002; Fiese & 

Herzog, 1988).  

  No final da gestação, e com o envelhecimento progressivo da placenta, verifica-

se uma obliteração de parte da circulação placentária, culminando no aumento da 

resistência vascular sistémica (Abbas, Lester & Connolly, 2005; Robson et al., 1989; 

Duvekot et al., 1993).  

  

 
2.2 ALTERAÇÕES HEMATOLÓGICAS 

 

 As modificações hematológicas que se produzem durante a gravidez surgem 

como consequência das modificações cardiovasculares. As alterações hematológicas 

mais comuns neste período são a anemia, a hemorragia e a tromboembolia (Souza 

Ariani et al., 2002).   

 Não obstante o aumento da eritropoiese, o hematócrito diminui ligeiramente 

durante a gravidez normal. Existe um certo grau de hemodiluição visto que o aumento 

da massa eritrocitária é menos acentuado que a expansão plasmática. 

Consequentemente, diminui a viscosidade sanguínea (Berne & Levy, 1998; Guyton &  

Hall, 2000).   

 Apesar da viscosidade sanguínea se encontrar reduzida, a coagulação da grávida 

está bastante exacerbada, o que ocorre devido ao facto de a fibrinólise se encontrar 

inibida, existindo, portanto, aumento bastante nítido de praticamente todos os elementos 

da coagulação (Frolich, Datta & Corn, 1998; Burrows & Kelton, 1990; Sharma, Philip 

& Wiley, 1997). Os fatores de coagulação I, VII, IX, XII e o fibrinogénio apresentam-se 

assim bastante elevados, sendo que este aumento é responsável pelo estado de 
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hipercoagulabilidade das mulheres durante a gravidez, o que pode predispor as mesmas 

para a ocorrência de trombose venosa profunda e edema pulmonar (Souza Ariani et al., 

2002; Turner & Aziz, 2002;  Sanchis Bielsa, 1995; Frolich, Datta & Corn, 1998; 

Burrows & Kelton, 1990; Sharma, Philip & Wiley, 1997). 

 Durante a gravidez verifica-se ainda um aumento dos glóbulos vermelhos, 

glóbulos brancos e da taxa de sedimentação de eritrócitos ESR, concomitantemente com 

uma diminuição da hemoglobina, o que pode culminar em anemia. Produz-se, então, a 

designada anemia fisiológica da gravidez, ou pseudo-anemia da gravidez (Turner & 

Aziz, 2002; Ueland, 1976).    

 

 
2.3 ALTERAÇÕES NO SISTEMA RESPIRATÓRIO 

 

 A gravidez confere modificações importantes na fisiologia respiratória da 

mulher, que se encontram associadas ao aumento das necessidades metabólicas da mãe 

e do feto. O consumo de oxigénio por parte da grávida aumenta em cerca de 20% e as 

suas reservas sofrem uma diminuição considerável, podendo expor o feto e a mãe a um 

risco aumentado de hipóxia (McAuliffe et al., 2002; Contreras et al., 1991; Kien et al., 

2013; Elkus & Popovich, 1992).  

 No entanto, as alterações respiratórias que ocorrem na gravidez permitem o 

normal desenvolvimento do feto e, em simultâneo, a compensação do aumento dos 

requisitos de oxigénio entre mãe e filho (García-Rio et al., 1996). 

 Em qualquer fase da gravidez, a quantidade de oxigénio que entra nos pulmões 

através do aumento do volume corrente excede claramente as necessidades da gestante. 

A quantidade de hemoglobina em circulação e, portanto, a capacidade de transporte do 

oxigénio, também aumenta consideravelmente durante uma gravidez normal.   

A gravidez está associada ao aumento do volume corrente em 30-50%, que 

começa no início do primeiro trimestre (Kien et al., 2013) enquanto que o volume 

residual, a capacidade residual funcional e o volume de reserva expiratória diminuem. 

Um maior volume corrente e menor volume residual proporcionam um aumento de 

cerca de 65% da ventilação alveolar (Prowse & Gaensler, 1965; Bayliss & Millhorn, 

1992). A capacidade inspiratória aumenta 5 a 10%, atingindo um valor máximo às 22-

24 semanas de gestação (Prowse & Gaensler, 1965).  
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  A hiperventilação materna deve-se, provavelmente, à ação da progesterona sobre 

o centro respiratório, muito embora tenha sido também sugerido um aumento de 

sensibilidade dos quimiorrecetores periféricos a nível do corpo carotídeo (Hacker et al., 

2010).  Este fenómeno da hiperventilação materna é visto como um mecanismo protetor 

que previne a exposição do feto a níveis excessivos de CO2. Uma alcalose respiratória 

completamente compensada é, portanto, normal na gravidez com um pH arterial de 

7,44. 

As alterações hormonais durante o período gestacional são também caraterizadas 

como sendo responsáveis pela ocorrência de alterações na fisiologia pulmonar, visto 

que provocam alterações no equilíbrio das prostaglandinas broncodilatadoras e 

broncoconstritoras, que são responsáveis pelo aumento dos níveis de hormonas 

peptídeas, as quais remodelam as caraterísticas do tecido conjuntivo (Pereira & Krieger, 

2004).  

 Com a compressão torácica pelo útero gravídico causada pela elevação do 

diafragma, ocorre uma redução do volume de reserva expiratório e do volume residual, 

sobretudo nas fases finais da gravidez (Dellinger & Livingston, 2006). Tais alterações 

podem culminar no rápido desenvolvimento de hipoxemia causada pela asma aguda, 

importante patologia respiratória que se manifesta através do encerramento prematuro 

das vias aéreas (Boléo-Tomé, 2007; Yeomans & Gilstrap, 2005; Lapinsky 2005).	  

 A sensação de falta de ar na gravidez, em repouso ou com esforços ligeiros, é 

tão comum que é frequentemente designada por “dispneia fisiológica”. 

Aproximadamente 75% das grávidas tem dispneia durante grande parte da gestação 

(Tenholder & South-Paul, 1989 cit. in Wise, Polito & Krishnan, 2006).  

 O aumento do volume de ar renovado por minuto, tal como a carga que é 

imposta pela ampliação volumétrica do útero, causa um aumento da dificuldade na 

atividade respiratória. Entre os vários fatores que contribuem para a sensação de 

dispneia é importante destacar os seguintes; o aumento do volume sanguíneo pulmonar, 

a anemia e a congestão nasal (Gier, 1983). Para que a dispneia seja considerada 

patológica terá de haver um aumento da frequência respiratória (superior a 20 

respirações por minuto), uma pressão parcial de CO2 no sangue arterial inferior a 30 

mmHg ou superior a 35 mmHg, ou medições anormais na espirometria expiratória de 

esforço, bem como alterações significativas na ecocardiografia cardíaca. As crises 

abruptas de dispneia culminam numa suspeita das condições respiratórias que se 
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encontram excluídas do padrão da normalidade (Wise, Polito & Krishnan, 2006).  

A produção de estrogénio durante a gravidez promove ainda a obstrução dos 

vasos capilares na mucosa da nasofaringe, resultando em edema, congestão nasal e 

rinite, bem como uma predisposição para epistaxes (Gordon, 2002). A respiração nasal 

torna-se mais difícil, verificando-se uma tendência para a respiração bucal, 

especialmente durante a noite. A respiração bucal resultante da rinite na gravidez pode 

ter influência sobre o tónus vascular pulmonar ou na oxigenação e, portanto, afetar o 

fornecimento de oxigénio ao feto (Edwards et al., 2000; Eva, 2006). O padrão 

respiratório bucal também cria uma sensação de boca seca, conduzindo à redução de 

uma das principais barreiras para a prevenção da cárie dentária, a saliva. Neste caso, a 

mulher grávida poderá ter uma menor proteção contra a cárie dentária que lhe é 

conferida pela saliva (Little et al., 2008). Este tipo de respiração agrava também a 

doença periodontal, que se encontra associada a partos prematuros e ao nascimento de 

crianças de baixo peso (Eva, 2006; Han et al., 2009; Offenbacher et al., 1996). 

Podem ainda surgir desordens respiratórias do sono, que promovem um aumento 

da incidência de apneia obstrutiva nesse período (Santiago et al., 2001). O aumento do 

peso e da resistência das vias aéreas superiores, devido aos efeitos do estrogénio, podem 

precipitar ou agravar a pré-existência da apneia do sono (Pien & Schwab, 2004).  
 

 

2.4 ALTERAÇÕES NO SISTEMA GASTROINTESTINAL  

	  

A expansão do útero na gravidez promove alterações no sistema gastrointestinal. 

O aumento da pressão intra-gástrica e as alterações do músculo liso do esfíncter do 

esófago predispõem a grávida a episódios de refluxo gastroesofágico, a acidez gástrica e 

a náuseas (Carlin & Alfirevic, 2008; Suresh et al., 2004; Koch, 2002). Estes são 

sintomas comuns durante a gravidez que afetam 50-90% das gestações (Suresh & 

Radfar, 2004; Davis, 2004), e que potenciam a erosão ácida dos dentes e a degradação 

da saúde oral da gestante (Sherman & Flaxman, 2002; Suresh & Radfar, 2004).  	  

 No primeiro trimestre da gravidez é frequente observar a presença de náuseas e 

vómitos, provavelmente relacionados com a secreção de gonadotrofina coriónica (hCG) 

e com o aumento dos estrogénios (Sherman & Flaxman, 2002; Turner & Aziz,  2002). 

De igual modo, no último trimestre podem acontecer vómitos, pirose e regurgitações, 
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devido sobretudo à compressão exercida sobre o estômago pelo movimento das vísceras 

abdominais (Koch, 2002).  

 O mecanismo subjacente exato não está claro, mas as hormonas associadas à 

gravidez, como a gonadotrofina coriónica humana (hCG), estrogénio e progesterona, 

podem estar envolvidos na etiologia (ACOG,2004). Os níveis de pico de hCG no final 

do primeiro trimestre quando o trofoblasto produz mais activamente hCG, também 

podem estar correlacionados com os sintomas de náuseas. As náuseas são também mais 

frequentes em gestações com altos níveis de hCG, como gestações gemelares. 

 As hormonas tiroideias podem também estar envolvidas no desenvolvimento de 

sintomas de náuseas, uma vez que foi encontrada uma forte associação entre estas e os 

testes de função tireoidiana anormais. As causas psicológicas, a incompatibilidade 

genética, os fatores imunológicos, as deficiências nutricionais, bem como a infeção por 

Helicobacter pylori, têm também sido propostos como fatores etiológicos (Verberg et 

al., 2005).  

   Cerca de 0,5 a 3% das gestantes desenvolvem hiperemese gravídica, uma forma 

grave de náuseas e vômitos	   descontrolados e recorrentes durante a gravidez, que 

culmina muitas vezes em desidratação, desequilíbrio eletrolítico, cetonúria, perda de 

peso e deficiências vitamínicas ou minerais (ACOG, 2004; Clark, Costantine & 

Hankins, 2012). Esta condição potencia a erosão ácida dos dentes e a degradação da 

saúde oral da gestante (Sherman & Flaxman, 2002; Suresh et al., 2004).	   

O ptialismo é uma complicação encontrada frequentemente em mulheres que 

sofrem de náuseas (Gordon, 2002). Geralmente conhecido como sialorreia, o ptialismo 

consiste na produção excessiva de saliva e surge com as náuseas decorrentes da 

gravidez. Esta situação melhora com a diminuição das náuseas, entre a décima segunda 

e a décima quarta semana de gestação. (Davis, 2004).  

 Alterações nos níveis de estrogénio e progesterona também têm influência a 

nível estrutural do trato gastrointestinal ao provocar anormalidades na atividade   

gástrica e função do músculo liso, levando a arritmia gástrica ou gastroparesia. A 

motilidade gástrica e intestinal encontra-se afetada, traduzindo-se num trânsito intestinal 

lento, criando assim a sensação de inchaço e obstipação, que são sintomas comuns na 

gravidez (Carlin & Alfirevic, 2008).  

  As alterações são pronunciadas em mulheres com doenças gastrointestinais 

preexistentes, como doença de refluxo gastroesofágico, gastroparesia diabética, cirurgia 
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de bypass gástrico ou doença inflamatória intestinal (Clark, Costantine & Hankins, 

2012; Niebyl & Goodwin, 2002; Koch, 2002). A diminuição da função do cárdio, 

acompanhada do aumento da secreção do suco gástrico observado na gravidez, propicia 

a ocorrência de refluxo gastroesofágico que culmina por sua vez em pirose (azia) e até 

em esofagite de refluxo (Murray, Erskine & Fielding, 1957). 

 

  
2.5 ALTERAÇÕES ENDÓCRINAS 

 

O período gestacional pode ser considerado como sendo um período de pan-

hiperendocrinismo, visto que o sistema endócrino funciona com todas as suas reservas, 

originando, por sua vez, uma maior exigência metabólica. 

O estrogénio, a progesterona e a gonadotrofina humana desempenham um papel 

crucial na expressão, modulação e inibição de vários fatores de crescimento, das 

citoquinas, moléculas de adesão celular e das proteínas. (Raymond, 2013). Elas são 

também responsáveis pela diminuição da sensibilidade à insulina nos tecidos 

periféricos, como adipócitos e músculo esquelético, ao interferir com a sinalização do 

recetor de insulina (Newbern & Freemark, 2011).  

 A resistência materna à insulina começa no segundo trimestre e atinge o pico no 

terceiro trimestre. Os níveis de insulina estão assim aumentados nos estados de jejum e 

pós-prandial na gravidez. No entanto, os níveis de glicose em jejum podem também 

estar diminuidos devido ao aumento do armazenamento de glicogénio tecidual, da 

glicose periférica bem como da absorção da glicose pelo feto associada a uma 

diminuição da produção de glicose pelo fígado (Brizzi et al., 1999).  Esta resistência à 

insulina e hipoglicemia relativa resulta em lipólise, permitindo que a grávida use 

preferencialmente gordura como combustível, preservando a glicose e aminoácidos 

disponíveis para o feto e minimizando o catabolismo protéico.   

 Se a função pancreática endócrina de uma mulher é prejudicada, pode surgir 

então a diabetes gestacional. A diabetes gestacional é caracterizada como uma 

intolerância à glicose, encontrando-se também associada a fatores de risco, tais como a 

obesidade, a idade precoce ou avançada e a história prévia de diabetes, dado que 

promovem alguma fadiga no metabolismo dos hidratos (Silva, 2007). 
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2.6 ALTERAÇÕES NO SISTEMA IMUNITÁRIO 

 

 Durante a gestação, a resposta imune é alterada com o intuito de reduzir a 

atividade inflamatória através de modificações celulares, as quais permitem a não 

rejeição do feto por parte do organismo materno (Weetman, 1999).  

A nível imunológico verifica-se que a gravidez é caracterizada por uma 

estimulação do sistema imunológico inato e, concomitantemente, por uma supressão do 

sistema imunológico adaptativo observando-se um aumento da percentagem de 

granulócitos e uma diminuição de linfócitos enquanto os monócitos permanecem na sua 

proporção normal (Luppi et al., 2002).  

 As alterações que ocorrem na gravidez induzem a tolerância ao feto e permitem 

a circulação de células fetais no sangue materno, contribuindo para a modulação da 

resposta materna a antigénios próprios e a alo-antigénios fetais (Weetman, 1999; 

Brezina & Kutteh, 2014). As funções de quimiotaxia e aderência estão diminuídas a 

partir do segundo trimestre até ao final da gestação. Esta observação poderá explicar 

não só o aumento de suscetibilidade à infeção das grávidas nesta fase, mas também a 

razão pela qual algumas doenças auto-imunes apresentam melhoria durante a gravidez.  
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3.PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES ORAIS INDUZIDAS PELA GRAVIDEZ	  
 

3.1. BIOQUÍMICA SALIVAR 

 

 Embora, em rigor, o termo “saliva” denomine o fluído secretado pelas glandulas 

salivares, este é geralmente utilizado em termos clínicos para designar a mistura dos 

produtos de secreção das glândulas salivares com pequenas quantidades de exsudado 

gengival, restos alimentares, bactérias e células do epitélio oral (Melo, 2001).  

 A saliva desempenha um papel importante na saúde dos tecidos moles e duros 

da cavidade oral (Zero et al., 2009), assim como no controlo da formação do biofilme e 

na patogénese da cárie dentária (Lamont et al., 2006), sendo um dos principais fatores 

intrínsecos de proteção contra a cárie dentária (Kidd & Fejerskov,2011), nomeadamente 

ao promover a remoção dos restos alimentares, a ação tampão dos ácidos gerados pelas 

bactérias da placa bacteriana, a ação antimicrobiana e a mediação da adesão seletiva da 

colonização dentária (Bardow et al., 2008).  

  A saliva contribui ainda para a remoção dos açúcares e das partículas dos 

alimentos da cavidade oral, reduzindo assim a quantidade de tempo em que os açúcares 

estão disponíveis para produção de ácidos orgânicos (Kidd & Fejerskov, 2011), pelo 

que  quanto maior for o fluxo salivar, mais fácil é a eliminação destas substâncias (Kidd 

& Fejerskov, 2011).  

  A capacidade tampão da saliva, que equilibra a desmineralização/ 

remineralização, consiste na neutralização dos produtos ácidos graças à reação que 

ocorre entre os iões de bicarbonato presentes na saliva e os iões de hidrogénio libertados 

pelas moléculas acídicas (Lenander-Lumikari & Loimaranta, 2000). Esta reação é 

catalizada pela enzima anidrase carbónica, e resulta na libertação de água e dióxido de 

carbono, sendo este último expelido pela cavidade oral (Lenander-Lumikari & 

Loimaranta, 2000). À medida que mais iões de hidrogénio reagem com iões de 

bicarbonato, o pH aumenta (Lenander-Lumikari & Loimaranta, 2000). Quando o pH 

desce abaixo dos níveis críticos 5,5 e 6,0 para esmalte e dentina respetivamente, a 

hidroxiapatite começa a dissolver-se, libertando fosfatos que tentam restaurar o 

equilíbrio do pH, dependendo do conteúdo de cálcio e fosfato do meio circundante.  A 

saliva tem assim a capacidade de depositar minerais nas superfícies porosas do esmalte 
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desmineralizadas por ácidos, graças ao facto de se encontrar saturada de cálcio e fosfato 

a pH 7, ocorrendo assim o processo de remineralização (Selwitz, Ismail & Pitts, 2007). 

No entanto, este processo ocorre lentamente e tem de competir com os fatores que 

causam desmineralização (Kidd & Fejerskov, 2011). Se o processo de remineralização 

for eficaz, ocorre reparação do esmalte (Kidd & Fejerskov, 2011). 

  A saliva é capaz de desempenhar a função de manter o equilíbrio da microbiota 

oral porque contém proteínas com elevada acção antimicrobiana (Amerongen, Bolcher 

& Veerman, 2004). Proteínas humanas como as lactoperoxidases, lisozimas, 

lactoferrinas, mucinas, histatinas, defensinas, imunoglobulinas (IgA) e glicoproteínas 

ricas em prolina, constituem assim a primeira linha de defesa contra os microrganismos 

invasores (Liébana et al., 2002; Tenovou, 2002; Llena-Puy, 2006).  

  As lisozimas têm a capacidade de hidrolisar ligações na camada peptídeoglicana 

da parede celular bacteriana apresentando assim ação antimicrobiana (Quinn et al., 

2013) bem como bactericida ao ativar as autolisinas bacterianas (Fine, 2015). As 

lactoferrinas ligam-se ao ferro impedindo que esse metal seja utilizado por 

microrganismos patogénicos, tendo assim um efeito bacteriostático. Quando não estão 

ligadas ao ferro podem ligar-se a certas bactérias como S. mutans e aglutiná-las, tendo 

assim um efeito bactericida (Quin et al.,2013). Possuem ainda atividade fungicida, 

antiviral e anti-inflamatória (Triana et al., 2012). As peroxidases apresentam atividade 

antimicrobiana bem como de proteção das proteínas e células do hospedeiro contra a 

toxicidade do H2O2, que é originado pelas bactérias aeróbicas orais (Triana et al., 

2012). Dependendo do pH (mais efetivas em pH baixo) e da concentração de 

hipocianato, são efetivas contra vários microrganismos, tais como S. mutans, 

lactobacilos, fungos e mesmo alguns vírus (Tenovuo, 2010). As aglutininas são capazes 

de interagir com bactérias não aderidas, resultando na aglutinação das bactérias em 

grandes agregados, que serão mais facilmente eliminados pela saliva e deglutição 

(Levin, 2011). As mucinas representam uma das maiores famílias de glicoproteínas 

existentes na saliva, dividindo-se em dois grandes grupos,MG1 e MG2. Estas são 

efetivas na lubrificação da superfície da mucosa e dos dentes e na manutenção da 

humidade dessas superfícies, e inibem a adesão de células bacterianas aos tecidos moles 

pelo bloqueio de grupos reativos presentes na superfície das bactérias (Frenkel & 

Ribbeck,2014) . As cistatinas inibem a precipitação do fosfato de cálcio impedindo a 

formação do tártaro, promovem a supersaturação da saliva com cálcio e fosfato 
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(Nicolau et al., 2003), inibem determinadas proteases bacterianas e podem ter ainda 

alguma atividade antivírica (Nauntofte, Tenovuo & Lagerlöf, 2005). As histatinas têm 

um potente efeito contra as leveduras, nomeadamente a Candida (Dodds, Johnson & 

Yeh, 2005 ; Vukosavljevic et al., 2012). 

  As imunoglobulinas	   são	  um	  grupo	  de	  glicoproteínas	   segregadas	  pelas	   células	  do	  

sistema	   imunitário.	   Na	   saliva	   encontra-‐se	   em	   maior	   número	   a	   IgA,	   considerada	   a	  

imunoglobulina	  mais	  importante.	  Esta	  	  apresenta	  função	  antiviral,	  antibacteriana,	  impede	  

a	   adesão	   e	   o	   crescimento	   das	   bactérias	   ligando-‐se a recetores destas e tem um papel 

fundamental na prevenção da cárie dentária (Triana et al., 2012).  

  A α-amilase é uma proteína com ação enzimática cuja principal função é a 

degradação do amido e do glicogénio provenientes da dieta.  Na cavidade oral a 

quantidade de bactérias e enzimas bacterianas que sofrem a ação da α-amilase salivar na 

superfície do dente indica que a atividade desta enzima tem uma relação com o início da 

cárie dentária, em especial com uma ação inibitória sobre o metabolismo da 

porphyromonas gingivalis (Ochiai et al., 2014).  

 Um outro elemento protetor importante é a presença de fluoretos numa 

concentração baixa e constante ao nível da cavidade oral (Featherstone, 1999). Quando 

os cristais de hidroxiapatite são desmineralizados e existem fluoretos disponíveis nos 

fluidos orais, a precipitação dos cristais vai ter tendência a incorporar o flúor e formar 

cristais semelhantes aos da fluorapatite, menos solúvel aos ataques ácidos das bactérias 

acidogénicas. Na presença de fluoretos, o pH a partir do qual ocorre desmineralização 

desce, passando a ser 4,5 (Ten Cate et al., 2008). Para além da maior resistência à 

desmineralização, o flúor apresenta um efeito na remineralização dentária. Quando é 

aplicado um produto com flúor, ocorre precipitação de cristais de fluoreto de cálcio na 

superfície do dente. Este sal funciona como uma fonte de reserva de flúor, 

constantemente disponível para a remineralização. A sua solubilidade é alta, sendo esta 

reserva temporária, mas o ião flúor é gradualmente libertado, estando disponível para 

promover a remineralização (Ten Cate et al., 2008). O uso de dentífricos fluoretados é 

assim determinante na remineralização, uma vez que permitem assegurar um minimo 

diário de iões fluoretados na saliva e na placa , diminuindo a solubilidade do esmalte 

dentário (Sala & Garcia, 2013). 

 Em particular na gravidez, também foram relatadas alterações nas taxas de fluxo 

salivar, do pH, da capacidade tampão e da composição bioquímica (Loe & Silness, 

1963; Choe et al., 1983; Rudney, 1995; Laine & Leimola-Virtanen, 1996; Salvolini et 
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al., 1998; Laine, 2002; Rockenbach et al., 2006;. Ozturk et al., 2013; Naveen et al., 

2014). As alterações nas taxas de composição e fluxo de saliva podem comprometer a 

integridade dos tecidos duros da cavidade oral, tendo em conta que a saliva proporciona 

cálcio, fosfato e as proteínas que formam uma película de proteção sobre a superfície do 

dente e é uma fonte de substâncias antibacterianas e tampão (Edgar 1992; Sreebny 

2000; Pedersen et al 2002). 

 No entanto, os resultados de estudos sobre a bioquímica salivar durante a 

gravidez não são consistentes e podem ser até contraditórios (Rio et al., 2015).  

 
Tabela	  1	  -‐	  Revisão sumária da literatura sobre o efeito da gravidez na bioquimica salivar. 

 Efeito   

Fluxo salivar  
SNE = (Rockenbach et al. 2006),(Ozturk et al. 2013) 

↑ (Naveen et al. 2014) 

SE = (Saluja et al. 2014),(Laine and Pienihakkinen 2000) 
↑ (Naveen et al. 2014) 

pH  
SNE ↓ (Naveen et al. 2014),(Rockenbach et al. 2006),(Ozturk et al. 2013),(Jain and Kaur 2015) 

SE = (Saluja et al. 2014) 

Cálcio ↓ (Salvolini et al. 1998)a 
= (Rockenbach et al. 2006),(Guidozzi et al. 1992),(Salvolini et al. 1998)b 
↑ (Ozturk et al. 2013) 

Fosfáto ↓ (Ozturk et al. 2013),(Bakhshi et al. 2012),(Salvolini et al. 1998)c 
= (Rockenbach et al. 2006),(Guidozzi et al. 1992),(Salvolini et al. 1998)d 

Sodio = (Guidozzi et al. 1992) 

Potassio ↓ (Guidozzi et al. 1992) 

Cloro = (Guidozzi et al. 1992) 

α-Amilase ↑ (Abrao et al. 2014),(Salvolini et al. 1998) 

Glicose - 

Legenda:	  ↑Aumenta,	  =	  	  sem	  efeito,	  	  ↓diminui.	  	  
	  	  	  	  SNE,	  saliva	  não	  estimulada	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SE,	  saliva	  estimulada.	  	  	  

 

  

3.2.	  MICROBIOMA	  ORAL 	  

 A cavidade oral é um ecossistema altamente dinâmico que permite o 

crescimento de um número elevado de espécies microbianas tais como bactérias, 

fungos, protozoários e vírus, (Sampaio-Maia et al., 2016), cada uma com um papel 

particular,mas numa relação harmoniosa com o hospedeiro. A composição do 
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microbioma oral é dinâmica evoluindo ao longo da vida do hospedeiro, bem como em 

resposta a patologias orais ou sistémicas (Sampaio-Maia et al., 2016). 

 As alterações comportamentais, os distúrbios de saúde sistémicos, e a inclusão 

de biomateriais no meio oral podem também induzir alterações no microbioma oral   

(Areias et al., 2012; Claro-Pereira et al, 2011; Gomes et al., 2015; Monteiro-da-Silva-

Maia Sampaio, Pereira & Araujo, 2013; Pereira Lopes et al., 2013; Sampaio-Maia & 

Monteiro-Silva, 2014), sendo que nestes casos algumas bactérias podem mesmo 

comportar-se como microrganismos oportunistas (Lamont et al., 2006).  
 Na superfície dentária os colonizadores primários são maioritariamente 

Streptococcus e Actinomyces. Com o decorrer do tempo as proporções de gram-

positivos anaeróbios facultativos diminuem e os gram-negativos anaeróbios 

estabelecem-se (Lamont et al., 2006).  

  Os fungos representam uma pequena minoria, mas podem desempenhar um 

papel significativo no microbioma oral, sendo Candida o género mais prevalente. Em 

adultos saudáveis, a prevalência oral de Candida varia significativamente em diferentes 

estudos, entre os 15% a 97% (Brambilla, Strohmenger & Vogel, 1992; Ghannoum et al., 

2010; Hannula et al., 1999; Kraneveld et al. 2012; Monteiro-da-Silva et al., 2014, 2013; 

Odds, 1988). As diferenças encontradas podem estar relacionadas com a metodologia 

utilizada, bem como com o método de cultura utilizado. Este é um fungo unicelular, 

comensal, praticamente inofensivo em 20 a 40 % dos indivíduos saudáveis, no entanto 

na presença de um desequilíbrio imune torna-se patogénico.   

 Embora muito poucos estudos avaliem a aquisição e a maturação do microbioma 

oral, bem como a interação dos fungos com os outros microrganismos dentro da 

cavidade oral, sabe-se que as bactérias e os fungos apresentam interações físicas, 

químicas e metabólicas relevantes que são essenciais para o estabelecimento e 

manutenção de uma ecologia oral saudável (Krom et al., 2014). 

  A espécie Candida albicans é conhecida por aderir às bactérias orais (e vice-

versa), mas também à mucosa oral. Assim, C. albicans pode servir como ponte entre a 

mucosa e as bactérias que normalmente não aderem às superfícies da mucosa, como por 

exemplo S. mutans (Krom et al., 2014). Este mecanismo simbiótico pode favorecer as 

bactérias de várias maneiras: 1) ao evitar a sua remoção pelo fluxo salivar; 2) ao 

adquirir um perfil menos suscetível ao tratamento antibiótico; e 3) ao conferir uma 

proteção parcial contra antimicrobianos contidos nos dentifrícios (Krom et al., 2014). A 
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co-infecção de S. mutans e C. albicans resulta num maior desenvolvimento de lesões 

cariosas em comparação com as causadas apenas por S. mutans (Falsetta et al., 2014). 

 Em particular na gravidez ocorrem alterações significativas também a nível da 

microbiologia oral. Desde há muito tempo que se conhece a associação entre a doença 

periodontal da mãe e o risco aumentado de nascimento de prematuros ou recém-

nascidos com baixo peso (Offenbacher et al., 1996). Uma das espécies orais cultiváveis 

mais prevalente nestas situações é Fusobacterium nucleatum, um periopatógeno 

reconhecido, apesar de outras espécies como Porphyromonas gingivalis, Prevotella 

intermedia, Tannerella forsythia e Treponema denticola, entre outras serem também 

encontradas (Bearfield et al., 2002; Han & Wang, 2013). Estes microrganismos foram 

detetados numa grande variedade de tecidos placentários e fetais, incluindo o líquido 

amniótico, as membranas fetais, o sangue do cordão umbilical, os aspirados gástricos 

neonatais e o pulmão e estômago fetal, sendo a sua colonização associada ao parto 

prematuro, nascimento de nados mortos e a sepsis neonatal (Gonzales-Marin et al., 

2013; Han et al., 2010; Han et al., 2004; Han & Wang, 2013; Wang et al., 2013). A 

presença de microorganismos patogénicos periodontais ou seus subprodutos no 

ambiente intra-uterino pensa-se que tem como função estimular a resposta imune e 

inflamatória fetal que pode ser responsável pelo aumento do risco de consequências 

adversas da gravidez em mulheres grávidas com doenças periodontais (Offenbacher et 

al., 1996). 

 Dado que um número crescente de estudos relata infecções intra-uterinas causadas 

por espécies bacterianas não encontradas no trato urogenital, como microorganismos 

orais, foi sugerida uma transmissão hematogénica como via alternativa de infeção 

(Fardini et al., 2010; Han et al., 2006; Han et al., 2004; Han et al., 2009). Na 

fisiopatologia das doenças periodontais, o aumento da carga bacteriana oral é 

acompanhado por inflamação gengival e sangramento, levando a bacteriemia. Essas 

condições podem promover a transmissão hematogénica de microorganismos orais. De 

acordo, Fardini e colegas (Fardini et al., 2010) demonstraram que as bactérias orais 

podem translocar-se para a placenta do rato como resultado da bacteriemia e que a essa 

translocação é específica da espécie. A especificidade das espécies capazes de 

translocar da cavidade oral para o ambiente intra-uterino está provavelmente ligada à 

expressão de mecanismos de virulência, como explorado por Han e Wang (Han & 

Wang, 2013).  
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 Contudo, é importante referir, que esta translocação microbiana para o espaço 

placentar não está apenas descrita em situações patológicas. Muitos estudos recentes 

reportam evidências clínicas de colonização microbiana do líquido amniótico, placenta, 

sangue do cordão umbilical e mecónio em gravidezes de termo sem infeção (Aagaard et 

al., 2014, Bearfield et al., 2002; Jimenez et al., 2005; Jimenez et al., 2008; Stout et al., 

2013). Curiosamente, este microbioma intrauterino é mais parecido com o microbioma 

oral da mãe, geralmente da língua e das amígdalas, do que ao microbioma intestinal, 

vaginal ou da pele (Aagaard et al., 2014). O papel deste microbioma intra-uterino no 

desenvolvimento fetal ainda está a ser estudado. Contudo, Zaura e colegas (Zaura et al., 

2014) propuseram que durante a gravidez, a placenta possa tornar-se um local de 

apresentação ao feto de antigénios para que o sistema imunológico fetal seja "treinado" 

na tolerância ao antigénio, permitindo uma aquisição pós-natal bem sucedida do 

microbioma materno.  
 

3.3. PATOLOGIA ORAL 
	   

3.3.1. DOENÇA PERIODONTAL 
	  

 3.3.1.1.Gengivite Gravídica 

 

  A gengivite gravídica consiste na complicação oral mais frequente no período 

gestacional (Silk et al., 2008) com uma taxa de prevalência entre os 30 e os 100% 

(Lindhe 1968; Machuca 1999). Esta surge como resposta ao biofilme que se localiza 

próximo ou dentro do sulco gengival, sendo associada a uma alteração do metabolismo 

tecidular que promove um aumento da permeabilidade vascular, um aumento do fluxo 

do fluido gengival e a síntese de prostaglandinas, exacerbando, assim, o processo 

inflamatório (Giglio et al., 2009; Carranza & Takei, 1997).	   

 A má higiene oral e a presença de placa bacteriana são fatores preponderantes na 

promoção da gengivite gravídica, cuja resposta inflamatória é exacerbada pelas 

alterações hormonais e vasculares associadas à gravidez (Russell & Mayberry, 2008; 

Silk et al, 2008; Palmer & Soory, 2005).  

 É cientificamente aceite que os altos níveis de progesterona e de estrogénio 

exacerbam a resposta inflamatória (De Lorenzo & Mayer, 2004), dado que contribuem 
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para alterações na integridade das células capilares do endotélio, bem como para a 

biossíntese das prostaglandinas nas gengivas (Palmer & Soory, 2005). Esta situação 

pode ocorrer durante toda a gestação, representando uma resposta aumentada perante os 

fatores locais, não sendo diretamente causada pela gravidez (Díaz-Guzmán & 

Castellanos-Suárez, 2004). Não obstante, enquanto na gengiva normal existe uma 

relação direta entre o índice de placa e a inflamação gengival, tal não ocorre durante a 

gravidez, o que sugere que, embora a gravidez não seja uma causa direta de gengivite, 

ocorrem diversas alterações que a podem iniciar ou agravar.    

De facto, as causas da gengivite podem ser divididas em duas categorias gerais: 

fatores do hospedeiro e alterações microbianas. No que respeita ao primeiro, o início do 

aumento da inflamação gengival, no segundo mês de gestação, coincide com o aumento 

dos níveis circulantes de estrogénio e progesterona. Os níveis fisiológicos de estrogénio 

e de progesterona na gravidez demonstraram ser bastante estimulantes para a síntese de 

prostaglandinas, especialmente a PGE1 e PGE2 13 (Graça, 2005). O aumento contínuo 

destas hormonas até o oitavo mês reflete-se na maior quantidade de inflamação gengival 

observada durante a gravidez (Meliço-Silvestre & Cunha, 1994). Nesse sentido, a 

redução acentuada da gengivite após o oitavo mês parece estar relacionada com uma 

diminuição abrupta dos níveis circulantes destas hormonas (Robinson & Almas, 2011).    

Efetivamente, a progesterona influencia a microvascularizacão da gengiva, existindo 

uma relação direta entre os níveis desta hormona e a inflamação gengival. Esta hormona 

atua, ainda, no tecido gengival enquanto agente imunodepressor, nomeadamente devido 

ao facto de inibir os processos reativos agudos e de favorecer os de tipo crónico (Vittek, 

Rappaport & Gordon, 1982). A queratinização da gengiva é diminuída durante a 

gestação, o que, e em conjunto com um aumento do glicogénio epitelial, culmina numa 

diminuição da eficácia do efeito de barreira (VT et al., 2013).  

  Clinicamente a gengivite caracteriza-se por gengivas com uma cor vermelho-

vivo  com uma textura superficial lisa e brilhante, perda de elasticidade e uma tendência 

aumentada para a hemorragia espontânea ou induzida. As papilas interdentárias 

encontram-se também afetadas, podendo hipertrofiar-se e formar pseudobolsas. Esta 

patologia apresenta, geralmente, características inflamatórias severas, como são o 

eritema intenso, e uma maior tendência para o sangramento e para a hiperplasia, uma 

vez que as hormonas de estrogénio e de progesterona estimulam a síntese de 

prostaglandinas, que funcionam como mediadores químicos do processo inflamatório 
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(Steinberg, 1999; Machuca.et al, 1999; Laine, 2002). Esta é uma situação reversível, 

podendo ser localizada ou generalizada. Não obstante, a manutenção da higiene oral 

contribui para a prevenção ou redução da severidade destas alterações inflamatórias 

gengivais. 

 

 

 3.3.1.2. Periodontite  

 

A doença periodontal tem a sua origem numa inflamação dos tecidos moles, 

gengivite, a qual pode evoluir causando a destruição do tecido conjuntivo e do osso 

alveolar (Armitage, 1999). Contrariamente à gengivite, que é considerada como sendo 

um processo reversível, a periodontite implica alterações no ligamento periodontal e no 

osso alveolar, (Dasanayake et al, 1995) o que pode levar à destruição dos tecidos de 

suporte se o equilíbrio entre o hospedeiro e a população microbiana não for 

restabelecido (Laine, 2002).  

 A doença periodontal é altamente incidente na população mundial e encontra-se 

frequentemente associada a diversas condições sistémicas, nomeadamente nos casos de 

diabetes gestacional ou diabetes pré-existente, ou pode ainda estar na origem do 

agravamento das mesmas, como ocorre aquando da exacerbação e rompimento de 

ateromas, acidentes vasculares encefálicos isquémicos, distúrbios cardiovasculares 

valvulares, eclampsia materna e na indução de parto pré-termo (Offenbacher et al., 

1996; Little et al., 2008; Mealey & Moritz, 2003; Novak et al., 2006; Riché et al., 

2002;Conde-Aguelo, Villar & Lindheimer, 2008; Barak et al., 2007).   

 Apesar de não existir uma incidência aumentada, alguns estudos referem que a 

severidade da doença é maior quando surge associada à gravidez (Díaz-Guzmán & 

Castellanos-Suárez, 2004;). A população microbiana consiste no fator etiológico 

desencadeador da resposta imunológica local, que culmina na libertação de diversas 

citoquinas e quimiocinas, sob influência hormonal, que per si não provocam as lesões 

mas potencializam o quadro infecioso e a lesão tecidual associada à própria resposta 

(Passanezi et al, 2007).O crescimento seletivo da população microbiana 

periodontopatogénica, entre o terceiro e o quarto meses de gestação, coincide com o 

início clínico das lesões gengivais maternas (DiPlacido et al., 1998). 

  O estrogénio e a progesterona em quantidades elevadas no sangue, e 
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consequentemente no sulco gengival, atuam como fatores de crescimento microbiano 

(De Lorenzo & Mayer, 2004). Estas hormonas podem, no entanto, exercer a sua 

influência sobre os tecidos periodontais de diversas formas: alterando a resposta dos 

tecidos ao biofilme, influenciando a composição do biofilme e estimulando a síntese de 

citocinas inflamatórias, particularmente as prostaglandinas (Tunnes, 1999). 

  Embora haja um aumento na profundidade das bolsas periodontais no decorrer 

da gravidez, estas tendem a regredir após o parto o que permite inferir que este aumento 

advém das alterações hormonais decorrentes deste período e não da destruição 

periodontal propriamente dita (Tilakaratne et al., 2000). 

 O controle dessa patologia é fundamental durante a gravidez, pois tem sido 

sugerida por diversos autores como um fator de risco significativo para partos 

prematuros e de baixo peso ao nascer, como já foi referido (Boggess et al., 2003; 

Rajapakse et al., 2005). 

 O tratamento periodontal para controlo da placa bacteriana e da hemorragia 

gengival é referenciado como um fator de redução do risco de ocorrência de parto 

prematuro, sendo por isso recomendado por diversos autores (Hwang et al., 2012; 

Achtari, Georgakopoulou  & Afentoulide, 2012; Ryalat et al., 2011; George et al., 2010; 

Kandan, Menaga & Kumar, 2011) ainda que não exista um total consenso a este 

propósito (Detman, Cottrell  & Denis-Luque, 2010; Steinberg  et al., 2013; Achtari, 

Georgakopoulou & Afentoulide, 2012; George et al., 2012).  

 

   

 3.3.1.3. Granuloma Gravídico	  	  

 

  Paralelamente às alterações gengivais generalizadas, durante a gravidez podem 

surgir pequenas tumefações de tipo tumoral ao longo da margem gengival, o 

denominado granuloma gravídico, também conhecido como granuloma piogénico 

(Xavier & Xavier, 2004; Tommasi, 1989) ou tumor da gravidez (Tommasi, 1989). Este 

granuloma é caracterizado por uma área de hiperplasia gengival fibrosa e resulta de uma 

resposta exacerbada a um fator etiológico localizado (Casamassimo, 2001) sendo que o 

desenvolvimento desta lesão durante a gravidez pode estar relacionado com a elevação 

dos níveis de estrogénio e de progesterona durante a progressão da mesma (Silk et al., 

2008).    
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  Clinicamente, o granuloma gravídico apresenta-se como uma massa plana ou 

lobulada, usualmente pediculada cuja superfície varia entre rosa a vermelho ou roxo, 

podendo estar ulcerada (Vieira, Splading & Morais, 2006). É geralmente assintomático( 

Little et al., 2008) e benigno, embora sangre facilmente devido à sua extrema 

vascularização. Apresenta um crescimento semelhante a um tumor, localizado mais 

frequentemente nas papilas interdentárias dos dentes anteriores superiores. O seu 

crescimento durante a gestação é rápido e não ultrapassa, geralmente, os dois 

centímetros de diâmetro (Orrico et al., 1987). Aparece, sobretudo, durante o segundo ou 

terceiro mês de gravidez ( Rose et al., 2002) e regride frequentemente após o parto, 

sendo que nos casos sintomáticos de sangramento excessivo, bem como nos casos em 

que ocorre ulceração ou interferência na mastigação, poderá ter de ser removido 

cirurgicamente. 

 	  

 3.3.1.4. Mobilidade Dentária 
 

 Têm sido reportados casos de mobilidade dentária associada à gravidez. Estudos 

demonstram que o aumento da possibilidade de ocorrência dessa mesma mobilidade 

está associada ao grau de severidade da doença gengival e ao comprometimento do 

ligamento periodontal, bem como a alterações de alguns minerais da lâmina dura 

(Chicco et al., 1989; Machuca et al., 1999; Redford, 1993). Apesar da mobilidade 

dentária estar comprovadamente relacionada com a doença gengival, algumas mulheres 

grávidas apresentam mobilidade dentária mesmo na ausência de gengivite, uma vez que 

a alteração nos níveis de estrogénio e progesterona afetam frequentemente as estruturas 

periodontais (Scheutz et al., 2002) 

  A presença da hormona relaxina tem sido também associada ao aumento da 

mobilidade dentária no decorrer da gravidez. Esta hormona é mais relevante no final da 

gestação e pode provocar relaxamento das fibras do ligamento periodontal (Wotman & 

Mandel, 1976).   

 Outro fator que pode predispor para o aumento da mobilidade dentária prende-se 

com um défice de vitamina C, devendo em alguns casos a mesma ser prescrita em doses 

terapêuticas (Giglioet al., 2009; Little et al., 2008).   

  Esta situação pode ainda surgir devido à redução na capacidade de substituição 

das fibras de colagénio do periodonto (Bydlowski & Douglas, 1998). 
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  A mobilidade pode ser generalizada e costuma reverter após a gravidez, sendo 

que só raramente ocorre um quadro grave de reabsorção alveolar, com intensa 

mobilidade e perda de um ou mais dentes. (Chicco et al., 1989; Indelicate, Greco & 

Messina, 1989; Machuca et al., 1999; Redford, 1993; Zachariasen, 1989).  

	  

	  

3.3.2. EROSÃO DENTÁRIA   
 

A	  erosão	  dentária	  é	  o	  resultado	  físico	  de	  uma	  perda	  patológica,	  crónica,	  localizada	  

e	  assintomática	  dos	  tecidos	  dentários	  resultante	  do	  ataque	  químico	  da	  superfície	  do	  dente	  

por	   ácido	   e/ou	   quelante,	   sem	   o	   envolvimento	   de	   bactérias	   (Bishop	   et	   al.,	   1997;	   Imfeld,	  

1996).	  Desta forma, episódios de refluxo gástrico, vómitos e regurgitação, provocam 

uma diminuição acentuada do pH, que quando não é neutralizado pela saliva pode estar 

na origem das lesões de erosão. 

  O enjoo associado à gravidez é a principal causa de exposição da cavidade oral 

aos ácidos gástricos, podendo estar na origem da desmineralização da superfície lingual 

ou palatina dos dentes (Kanda, Menaga & Kumar, 2011; Russell & Mayberry, 2008; 

Bartlett, 2006).  

Uma diminuição acentuada do pH, além de promover a erosão dentária pode 

também acelerar a progressão da cárie dentária. Quando a acidez resulta de uma 

substância aquosa com pH menor que 4,5 capaz de se disseminar nas superfícies 

dentárias e de forma reiterada, assiste-se a um fenómeno de erosão. Pelo contrário, a 

deposição de ácidos com pH compreendido entre 5,2 e 5,5 subjacente à placa 

bacteriana, provocam uma zona de desmineralização superficial e circunscrita, podendo 

desencadear o processo de cárie dentária (Featherstone, 1999).   

  

 

3.3.3. CÁRIE DENTÁRIA 
 

 Das várias definições existentes para cárie dentária uma das mais completas é a   

que a descreve como uma doença de natureza infetocontagiosa, transmissível, pós-

eruptiva, que ocorre devido à interação de um conjunto de fatores primários, 

secundários e terciários (Pereira, 1993). Esta doença é caraterizada por uma destruição 



________________________________________________Introdução 	  	  	  	   

	  

 

	   	   	  	  

27	  	  

progressiva e centrípeta dos tecidos dentários que se inicia com a desmineralização do 

esmalte por ácidos orgânicos, produzidos por bactérias especificas que metabolizam os 

hidratos de carbono da dieta (Pereira et al., 2004; Pereira,1993; Pereira, Neves & 

Trindade, 2010).  

 A cárie dentária consiste assim numa desmineralização dos tecidos duros do 

dente, sendo o resultado de uma complexa combinação e interação entre vários fatores 

que determinam o seu início, o seu desenvolvimento ou a sua estagnação. Os fatores 

primários são essenciais para a ocorrência da doença e englobam fatores do hospedeiro 

(tecidos dentários susceptíveis à dissolução ácida), fatores do agente (bactérias orais 

com potencial cariogénico) bem como fatores ambientais (substrato adequado à 

satisfação das necessidades energéticas das bactérias cariogénicas). (Fejeskov, 2004). 

 Em relação ao fator hospedeiro, existem fatores extrínsecos e intrínsecos que 

determinam a sua suscetibilidade para a cárie dentária. O nível socioeconómico e 

cultural, o estilo de vida, os comportamentos e as atitudes face à saúde oral 

correspondem aos fatores extrínsecos, ou seja relacionados com a estrutura sociocultural  

em que o índividuo se insere, sendo que os fatores intrínsecos são a saliva, a 

hereditariedade e a imunologia, bem como o grau de mineralização/maturação do 

elementento dentário e a composição, estrutura e morfologia do esmalte (Lima, 2007; 

Struzycka, 2014).  

    No	  entanto,	  a	  presença	  isolada	  de	  qualquer	  um	  dos	  fatores	  primários,	  não	  é	  capaz	  
de	   conduzir	   à	   doença,	   sendo	   que	   nem	  mesmo	   a	   coexistência	   dos	  mesmos	   resulta	   numa	  

perda	  mineral	  imediata.	  Para	  isso	  é	  necessário	  que	  esta	  situação	  persista	  por	  algum	  tempo	  

(Fejerskov,	  2004;	  Pereira,	  1993;	  Melo	  et	  al.,	  2008;	  	  Newbrun,	  1978).	  	  	  

 Os fatores etiológicos secundários tais como o nível socioeconómico do 

hospedeiro, a presença de flúor na cavidade oral, o estado de higiene oral, o estado de 

saúde geral e a predisposição genética do hospedeiro (Lima, 2007; Nauntoft, Tenovuo 

& Lagerlof, 2005; Sala & García, 2013) influenciam os fatores primários e podem 

modular a atividade da doença, interferindo na instalação e desenvolvimento da cárie 

dentária. As interações que se estabelecem entre os fatores etiológicos primários e 

secundários vão definir o aumento ou diminuição da resistência do hospedeiro, a 

cariogenicidade do substrato e o potencial cariogénico da microbiota oral (Melo et al., 

2008).  
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 3.3.3.1. Fisiopatologia da Cárie Dentária 

   

 A cárie dentária tem sido descrita como uma infeção endógena, que ocorre 

quando alguns membros da microbiota comensal adquirem uma vantagem seletiva 

sobre outras espécies alterando o equilíbrio homeostático do biofilme (Gross et al., 

2010; Takahashi & Nyvad, 2008).  

  A formação da película adquirida sobre a superfície dentária representa a etapa 

inicial da formação da placa dentária (biofilme). O biofilme é uma comunidade de 

microrganismos unidos entre si e a superfície do dente, dispostos numa estrutura 

dinâmica e tridimensional, embebidos numa matriz de polímeros extracelulares 

produzidos por eles próprios (Nauntoft et al., 2005; Sala & García, 2013). O biofilme 

dentário suporta um microsistema de bactérias e outros microrganismos que possuem 

uma grande variedade de características fisiológicas. Entre estas, destaca-se a 

capacidade de produzir ácido resultante do metabolismo dos hidratos de carbono, o que 

leva a queda de pH, responsável pela desmineralização da superfície do dente e 

consequente formação de lesões de cárie (Duran-Pinedo & Frias-Lopez, 2015; 

Takahashi & Nyvad, 2008). As bactérias cariogénicas são o principal fator, mas outros 

fatores, como os nutricionais e os fatores condicionadores da adesão bacteriana, como é 

o caso da higiene oral, composição salivar e da existência prévia da película adquirida, 

são de grande importância na explicação da formação e evolução da placa bacteriana. 

(Marsh 2005; Marsh 2006; Takahashi & Nyvad 2008).  	  

A saliva que envolve as superfícies dentárias forma uma capa, constituída por 

iões de cálcio e de fosfato, aos quais se vão unir proteínas e glicoproteínas salivares, do 

mesmo modo que se unem compostos de origem bacteriana como glucosiltransferases, 

glucanos, ácidos lipoteicoicos, e restos glucídicos, que vão ser importantes na ligação às 

bactérias (Sala & García, 2013).  

  Sobre a superfície do esmalte começa assim a depositar-se uma película fina, 

amorfa, que oscila entre 0,1 e 1,0 micrómetros de espessura, designada película 

adquirida. Os microrganismos são transportados passivamente para a superfície do 

dente pelo fluxo salivar onde ocorre uma atração, inicialmente reversível e não 

específica, provocada por forças fisicoquímicas (Hannig & Hannig, 2009). Os 

mecanismos que interferem na formação da película sobre o esmalte incluem forças 

eletrostáticas, tipo Van der Walls e hidrófobas. Por este motivo, os grupos fosfatos com 
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carga negativa presentes à superfície da hidroxiapatite interatuam com as proteínas e 

glicoproteínas salivares do fluído crevicular com carga positiva. O filme condicionante 

altera a carga e a energia livre de superfície, que por sua vez aumenta a eficiência da 

adesão bacteriana (Sebastián, 1995). A adesão bacteriana torna-se irreversível se as 

adesinas bacterianas, como por exemplo o ácido lipoteicóico ou lectinas, interagirem 

com recetores da película, sendo alguns destes lipídicos (Marsh, 1995).   

  A adesão contínua de microrganismos leva à formação de um biofilme sólido e 

organizado, que confere às bactérias propriedades diferentes do que quando se 

encontravam suspensas nos fluídos orais (Hannig & Hannig, 2009). 

    Após a formação da película adquirida esta será colonizada por 

microorganismos que residem na cavidade oral (Busscher, 1997; Marsh, 2006). O 

streptococos mutans juntamente com o streptococos sanguinis são as primeiras bactérias 

a colonizar a película adquirida e a dar início à formação da lesão de cárie dentária 

(Klein et al., 2015; Nauntoft et al., 2005).  

 Os microrganismos na cavidade oral dão origem a duas formas de placa, placa 

supragengival e placa subgengival. Na placa supragengival podem encontrar-se 

bactérias gram-positivas como o streptococos mutans, streptococos salivarius e 

lactobacilos. Na placa subgengival predominam as bactérias gram-negativas e 

anaeróbias, como o lactobacillus, campylo-bacter spp., fusubacterium nucleatum, 

porphyromonas gingivalis (Sala & García, 2013; Struzycka, 2014). A cárie dentária está 

normalmente associada à placa supragengival e ao streptococos mutans, enquanto a 

placa subgengival está associada à gengivite e à periodontite (Struzycka, 2014).  

  A colonização inicial da placa bacteriana pelos streptococos cariogénicos é 

independente da sacarose e mediada por adesinas da parede bacteriana que interagem 

diretamente com as proteínas salivares que formam a película adquirida (Bowen et al., 

1991).  Não obstante, a atividade metabólica das bactérias da placa bacteriana resulta na 

produção de vários produtos que são dependentes da dieta do indivíduo. Os hidratos de 

carbono, principalmente a sacarose, são utilizados como substrato pelos microrganismos 

para sintetizarem polissacarídeos essenciais para a formação da placa bacteriana e 

formação de ácidos que vão promover a desmineralização das estruturas dentárias 

(Lima, 2007; Nauntoft, Tenovuo & Lagerlof, 2005; Sala & García, 2013). A frequência 

com que os alimentos são ingeridos, a hora do dia, a consistência dos alimentos, a 

presença ou ausência dos fatores protetores e o tipo de hidratos de carbono que são 
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ingeridos são determinantes no processo de lesão por cárie dentária (Struzycka, 2014). 

A sacarose (dissacarídeo de frutose e glicose) é o açúcar mais utilizado na dieta sendo, 

também, o mais cariogénico, uma vez que é um excelente substrato para a produção de 

ácidos pelas bactérias da placa, sendo também o único passível de ser usado quer na 

produção de polissacarídeos extracelulares (importantes para a colonização bacteriana 

das superfícies lisas) quer na produção de polissacarídeos intracelulares (utilizados 

pelas bactérias como reserva de energia) (Tinanoff & Palmer, 2003). Estes 

polissacarídeos intracelulares são facilmente degradados em ácidos contribuindo para 

manter condições de pH baixo na placa durante os períodos do dia em que as bactérias 

acidogénicas não dispõem de hidratos de carbono de origem exógena (Birkhead, 

Frostell & Lamm, 1980).  

  Na ausência de sacarose há uma maior afinidade da película com outras 

bactérias não cariogénicas, como é o caso do streptococos sanguinis e são produzidos 

ácidos orgânicos como o ácido acético, o ácido fórmico, o ácido propiónico e o ácido 

butírico. Se, pelo contrário, existirem hidratos de carbono fermentáveis disponíveis, a 

ligação dos streptococos cariogénicos, como streptococos mutans e streptococos 

sobrinus à película torna-se irreversível através da síntese de glucanos que vão 

constituir a matriz extracelular da placa bacteriana (Devulapalle et al., 2004)  e 

consequentemente, produzem ácidos orgânicos, principalmente ácido láctico, que 

induzem a desmineralização do esmalte (Naidoo & Myburgh, 2007).   

  A taxa de produção de ácidos na placa bacteriana depende do tipo e número de 

bactérias, bem como se ocorre ou não uma exposição frequente a açúcares, sendo que o 

pH regressa ao seu valor normal dependendo da quantidade e duração da exposição, do 

fluxo salivar e da capacidade tampão da saliva (Moynihan & Petersen, 2004). Todo este 

processo facilita a invasão por parte de agentes oportunistas, que ganham acesso aos 

tecidos mais duros do esmalte, e contribuem para a formação da cárie dentária (Selwitz, 

Ismail & Pitts, 2007).  Estudos indicam que existe uma relação entre a quantidade de 

streptococos presentes na saliva e os streptococos presentes na placa bacteriana (Guo & 

Shi,2013). 

 O termo cárie dentária descreve assim os sinais e sintomas do desequilíbrio 

químico que ocorre em superfícies onde o biofilme bacteriano se desenvolve e 

permanece por determinado período de tempo (Sala & García, 2013; Fejerskov, Edwina 

& Kidd, 2003). Esses sinais podem ser observados no esmalte, dentina, cemento ou em 
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qualquer superfície dentária onde o acúmulo do biofilme seja possível (Fejerskov, 

Edwina & Kidd, 2008; Nishimura et al., 2012). Não obstante, a cárie dentária inicia-se 

geralmente no esmalte dentário, que é uma estrutura acelular, sem vasos e nervos e, por 

isso, no início e no desenvolvimento da cárie de esmalte esta é assintomática, não 

existindo reação inflamatória (Fejerskov, Edwina & Kidd, 2003).  

  O esmalte dentário é constituído principalmente por hidroxiapatite, 

Ca10(PO4)6(OH)2, mas também contém várias impurezas como carbonato e flúor 

(Dawes, 2003).  Uma vez que as proporções variam de pessoa para pessoa, e até de 

dente para dente, e podem influenciar a solubilidade do esmalte, esta varia ligeiramente 

de forma interindividual (Dawes, 2003). 

 Embora não seja tão frequente, a doença pode ter inicio noutras estruturas 

biológicas como a dentina ou cemento radicular, quando estas se encontram expostas ao 

meio oral devido a traumatismos, lesões físicas ou em casos de recessões gengivais 

(Fejerskov et al., 2003).  

 O intervalo de tempo entre a infeção e a expressão de uma cavidade percetivel   

depende das espécies microbianas presentes na cavidade oral e da sua capacidade 

cariogénica, das caraterísticas do substrato da dieta, do nível de mineralização dos 

tecidos dentários que sofrem o ataque ácido e da capacidade remineralizadora do fluido 

oral (Pereira, 2001).  

 Caso se verifique um pH abaixo do valor crítico, aceite como 5.5 (West & 

Joiner, 2014) ocorre a desmineralização do dente até se formar uma lesão de cárie 

cavitada, sendo a taxa de desmineralização afetada pela concentração de iões de 

hidrogénio na superfície do dente e pelo período de tempo e frequência com que o pH 

da placa é reduzido abaixo do valor crítico (Selwitz, Ismail & Pitts, 2007).   

 A desmineralização dentária ocorre quando começa a haver deterioração das 

superfícies dentárias, provocada pela longa ação das bactérias como o streptococos 

mutans. Os hidratos de carbono servem de fonte de energia para o metabolismo 

bacteriano produzir ácido láctico e começa o processo de desmineralização dentária 

(Sala & García, 2013; Struzycka, 2014; West & Joiner, 2014).  

 Com uma semana de exposição à placa bacteriana, não é percetível ainda 

nenhuma alteração macroscopicamente visível no esmalte, mas já existem sinais a nível 

ultra-estrutural de dissolução direta da superfície externa do esmalte. Após 14 dias em 

contacto com placa completamente inalterada observam-se os primeiros sinais clínicos, 
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visíveis após secagem com ar, caracterizando-se como alterações esbranquiçadas e 

opacas. Tais evidências são resultantes da desmineralização ocorrida com o consequente 

aumento da porosidade das regiões de esmalte mais profundas em relação à camada 

superficial – lesão subsuperficial (Holmen et al.1987).	   

 Após um período de aproximadamente 3 a 4 semanas com a placa inalterada, a 

superfície externa exibe completa dissolução das periquimácias e concomitantemente os 

espaços intercristalinos de toda a superfície do esmalte aumentam, o que contribui para 

um aumento geral da porosidade. Ao fim de um mês, as alterações macroscópicas são 

clinicamente percetíveis numa inspeção visual, mesmo sem necessidade de secagem. 

Surge assim a chamada "lesão branca do esmalte" de caraterística superficial calcária 

semelhante a giz, resultado da desmineralização interna que gera menor translucidez, 

logo aumento da opacidade. Esta tonalidade que a lesão apresenta é devida ao facto de a 

perda de mineral alterar o índice de refração relativamente ao esmalte normal 

apresentando este um aspeto branco leitoso (Melo, Domingues & Teixeira, 2006; 

Nyvad, 2004). 

  Na fase inicial a cárie dentária é reversível e pode ser travada em qualquer fase 

do seu desenvolvimento, mesmo quando já existe uma destruição parcial do esmalte ou 

da dentina (cavitação), desde que seja possível executar um controlo eficiente do 

biofilme oral (Sala & García, 2013). Lesões desmineralizadas em esmalte, quando 

expostas ao ambiente oral, apresentam, já ao fim de uma semana, sinais de regressão 

clínica com diminuição da aparência esbranquiçada (Holmen et al. 1987).  

  A cárie dentária ocorre primeiro no esmalte, podendo progredir em direção à 

junção esmalte/dentina. Estudos têm demonstrado que o espessamento da lesão de cárie 

na junção dentina/esmalte não resulta da difusão lateral dos ácidos, mas do resultado do 

estado inicial de descalcificação, que não foi diagnosticado no esmalte, sendo já 

percetível na dentina. Nesse sentido, a cárie dentária pode afetar o esmalte e a dentina 

de forma significativa, no entanto, a camada externa pode permanecer intacta.   O 

processo de desmineralização do tecido dentinário é semelhante ao ocorrido no esmalte. 

Após a entrada bacteriana na dentina, é visível nesta uma descoloração resultante de 

alterações bioquímicas no colagénio, provocado por enzimas proteolíticas bem como 

pela presença de pigmentos exógenos absorvidos.   

  As lesões ativas em esmalte e em dentina poderão estagnar se o fator etiológico 

for removido, sendo dessa forma importante o controle de placa, a dieta e a presença de 
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flúor de forma a assegurar o pH da placa bacteriana acima de um nível crítico de   5, 5 

(Kidd & Fejerskov, 2011).  Este corresponde ao valor de pH em que uma solução se 

encontra saturada em relação a um determinado mineral (Dawes, 2003).   

 Se o pH de uma solução estiver acima do valor crítico, a solução encontra-se 

sobressaturada em relação ao mineral e uma maior quantidade de mineral terá tendência 

a precipitar (Dawes, 2003).  Por outro lado, caso o pH da solução esteja abaixo do valor 

crítico, a solução encontra-se diluída e o mineral tem tendência a dissolver-se até a 

solução ficar saturada (Dawes, 2003). Este conceito só é aplicável a soluções que estão 

em contacto direto com um determinado mineral, como o esmalte (Kidd & Fejerskov, 

2011). Há, no entanto, sistemas de defesa do hospedeiro, relacionados essencialmente 

com a saliva e a placa bacteriana, que podem atuar atenuando a descida e contribuindo 

para a subida progressiva do pH. A saliva consegue neutralizar o efeito desmineralizan-

te dos ácidos presentes na cavidade oral, não deixando o pH descer para além do valor 

crítico (5,5) favorável ao processo de desmineralização (Dawes et al., 2015; Guo & Shi, 

2013).O meio oral está em permanente equilíbrio com o processo 

desmineralização/remineralização e a saliva, não só pela sua capacidade tampão mas 

também por conter iões de cálcio, de fosfato e de flúor na sua composição, promove a 

remineralização dentária (Lima, 2007; Struzycka, 2014). O ião de flúor inibe a 

desmineralização das superfícies dentárias formando apatite fluorada [Ca10(PO4)6F2] 

que é menos solúvel e mais resistente à ação dos ácidos (Levine, 2011).  

 Pelo exposto, pode perceber-se que a superfície dentária está constantemente 

sujeita ao equilíbrio entre a desmineralização provocada pelos ácidos bacterianos e a 

mineralização mediada pela saliva (Featherstone, 2004). Existem assim fatores que 

levam à reposição do equilíbrio na cavidade oral, sendo protetores relativamente à 

desmineralização da superfície dentária, como é o caso da saliva e do flúor, 

anteriormente explorados. 

 

 

 3.3.3.2  Cárie Dentária e Gravidez 

 

A gravidez representa um período de diversas alterações, mediadas por 

hormonas, com repercussões na cavidade oral, que podem condicionar um aumento da 

predisposição para diversas patologias. 
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  A flutuação nos níveis de estrogénio e progesterona, bem como mudanças 

associadas à composição e velocidade de fluxo de saliva têm sido descritas como tendo 

um grande impacto na saúde oral das mulheres (Streckfus et al., 1998). 

  Diferenças nos níveis de estrogénio podem também desempenhar um papel 

importante no complexo processo de cariogénese ao influenciar a microbiota oral 

(Worthman, 1995). Nesse sentido, a gravidez exprime o extremo na flutuação hormonal 

e ilustra o nexo de causalidade entre estrogénio e a incidência de cárie (Laine, Tenovuo 

& Ojanotko-Harri, 1988; Worthman, 1995).  

  O impacto negativo da variação de estrogénio na saúde oral parece estar 

relacionado com o aumento das respostas imunológicas durante períodos críticos como 

a puberdade, menstruação e gravidez, períodos em que a secreção de hormonas 

esteroides femininas é significativamente maior (Zaki et al., 1984). Os estrogénios 

aumentam a proliferação e descamação das células epiteliais permitindo assim um 

melhor ambiente nutricional para as bactérias supragengivais, bem como para as 

subgengivais (Prout Res & Hopps, 1973). As células descamativas proporcionam assim 

um ambiente adequado para o crescimento bacteriano (VT at al., 2013).  

   Um possível mecanismo subjacente a esta situação é sugerido pela presença do 

receptor mRNA de estrogênio e da proteína imunorreativa na saliva, glândulas e mucosa 

oral, implicando a influência de estrogênios sobre saúde oral (Leimola-Virtanen et al., 

2010).  

 No entanto, apesar de alguns estudos sugerirem uma maior prevalência de cárie 

entre as mulheres grávidas e um aumento de índice de CPO-D durante a gravidez, 

(Vasiliauskiene et al., 2007; Rakchanok et al., 2010) outros não encontraram aumentos 

na atividade cariogénica durante esse período (Ozturk et al., 2013). 
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  O objetivo principal deste estudo foi analisar a influência da gravidez na 

bioquímica, na população microbiana salivar e consequentemente na atividade 

cariogénica, pela realização de um estudo longitudinal prospetivo durante o período 

gestacional, recorrendo também à comparação com um grupo controlo de mulheres 

saudáveis não grávidas em que se avaliou: 

-A atividade cariogénica pelo sistema ICDAS II (“Caries Diagnostic and Assessement 

System”);  

-A bioquímica salivar, no que respeita aos níveis de: cálcio, potássio, fósforo, cloro, α-

amílase, glicose, pH e o fluxo salivar; 

-A prevalência e quantidade de leveduras salivares. 
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Foi realizado um estudo epidemiológico longitudinal prospetivo, no qual foram 

avaliadas as caraterísticas salivares e comportamentais relacionadas com a cavidade oral 

e a atividade cariogénica durante o período gestacional num grupo de mulheres grávidas 

(1º e 3º trimestre), bem como num grupo de controlo (mulheres não grávidas) que foi 

avaliado longitudinalmente num espaço temporal de 6 meses. 

 
 

1. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS  

	  

 O protocolo de pesquisa foi realizado em conformidade com a Declaração de 

Helsínquia, e foi aprovado pelas comissões de ética da Faculdade de Medicina Dentária 

da Universidade do Porto (Anexo 1) e do Hospital da Arrábida Porto, Portugal (Anexo 

2).  

  Foram convidadas todas as mulheres grávidas, ainda no 1º trimestre, a participar 

no estudo de forma voluntária. Após a explicação do estudo, oral e escrita (Anexo 3) foi 

solicitada a todas as participantes a assinatura da declaração de consentimento 

informado, livre e esclarecido (Anexo 4).  As regras de conduta expressas na declaração 

de Helsínquia e a legislação nacional em vigor foram respeitadas, tendo sido garantida a 

confidencialidade irreversível sobre todos os dados recolhidos.  

 

2. CONSTITUIC ̧A ̃O DA AMOSTRA  

	  

 2.1. POPULAC ̧A ̃O ALVO  

      

 Nesta investigação foi considerada como população alvo um grupo de mulheres 

residentes em território nacional e seguidas na consulta de ginecologia/obstetrícia do 

Hospital da Arrábida. 

 Foram inicialmente observadas 50 mulheres grávidas e 50 mulheres não 

grávidas, que constituíram o grupo de controlo. O processo de seleção foi aleatório de 

forma a garantir a objetividade e eliminação de tendência. 

 O grupo das grávidas foi avaliado no 1º e 3º trimestres de gestação, enquanto 
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que o grupo de controlo foi avaliado em dois momentos distintos, com um intervalo de 

6 meses entre eles (Figura 1).   

 A amostra ficou, no entanto, reduzida a 30 mulheres grávidas e 32 mulheres não 

grávidas. Tal situação deveu-se sobretudo ao facto de algumas das mulheres em 

questão, pelos mais diversos motivos, terem faltado à colheita de dados no terceiro 

trimestre (no caso das mulheres grávidas) ou no período correspondente à segunda 

observação (no caso do grupo de controlo). 

 

 

	  
Figura	  1	  -‐	  Esquema da avaliação longitudinal da população do estudo 

	  

 
 2.2. CRITE ́RIOS DE INCLUSA ̃O DA AMOSTRA	  	  

 
 As participantes incluídas obedeciam aos seguintes critérios: pertencerem ao 

sexo feminino, terem idades compreendidas entre os 18 e os 40 anos, apresentarem 

ausência de doença sistémica e oral. Foi também critério de inclusão a comparência nos 

dois períodos distintos da gravidez, 1ª e 3ª trimestre (no caso do grupo de estudo), ou 

num intervalo de tempo correspondente (no caso do grupo de controlo), bem como a 

ausência de intercorrências durante a gravidez. 
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2.3. CRITE ́RIOS DE EXCLUSÃO DA AMOSTRA  

 

Os critérios de exclusão incluiram gravidez de alto risco, ausência de mais de 16 

dentes, menopausa, tabagismo, dependência de drogas, presença de doença sistémica 	  

(incluindo diabetes gestacional) ou oral (nomeadamente doença periodontal) bem como 

estarem em tratamento com suplementos hormonais.  

  Foi também critério de exclusão o uso de medicação que promova alterações no 

fluxo salivar,nomeadamente antidepressivos, anti-histamínicos, antieméticos e anti-

hipertensores, uma vez que a velocidade do fluxo salivar altera a composição final da 

saliva, pois com o aumento da velocidade do fluxo salivar, o pH e as concentrações de 

alguns constituintes também aumentam (proteína, sódio, cloreto e bicarbonato) 

enquanto outros diminuem (magnésio e fosfato) (Dawes, 1972; Pedersen et al., 2002).   

 

3. METODOLOGIA  
	  

 3.1. EQUIPA EXAMINADORA  
	  	  

 O exame clínico foi realizado por uma médica dentista (um só examinador), 

auxiliada por uma assistente de medicina dentária. Para efeito de calibração (validação) 

e avaliação do grau de fiabilidade intra-examinador na aplicação do método ICDAS II, 

foi realizado previamente um estudo piloto, tendo os resultados obtidos uma 

concordância elevada (Kappa > 0,8). 

 

 3.2. LOCAL DO ESTUDO  

 Este estudo foi realizado no serviço de Medicina Dentária do Hospital da 

Arrábida, localizado em Vila Nova de Gaia, Portugal. 
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 3.3. RECOLHA DOS DADOS  
 

 O trabalho de campo foi efetuado entre março de 2013 e Dezembro de 2014. A 

recolha de dados consistiu na aplicação de um questionário, colheita de saliva e um 

exame intraoral (descritos em baixo). 

 

 

3.3.1.	  Questionário	  	  

 

Durante a primeira visita foram recolhidas, por inquérito, informações 

demográficas e clínicas das participantes como: idade, etnia, literacia (Anexo 5), tempo	  

de gestação (se aplicável), medicação atual, episódios infeciosos recentes, higiene oral, 

uso de flúor, uso de colutórios, frequência da escovagem, hábitos dietéticos e possíveis 

alterações gastrointestinais (Anexo 6).  

Numa segunda avaliação apenas foi aplicado o questionário às pacientes 

grávidas, por forma a avaliar as mudanças de hábitos inerentes ao período gestacional 

(Anexo 7). 

  

 3.3.2.  Exame Intra-Oral  
	  

O exame clínico intra-oral foi realizado sempre pelo mesmo observador, sob condições 

padronizadas numa unidade profissional de tratamento dentário, com iluminação 

fornecida pelo candeeiro da unidade de tratamento. O registo dos índices ICDAS II foi 

realizado sempre pela mesma assistente de medicina dentária, no local e em tempo real. 

Este registo foi efetuado num odontograma, permitindo uma avaliação por face de dente 

utilizando o índice ICDAS II(Anexo 8). O exame foi conduzido sistematicamente, 

sempre pela mesma ordem, evitando-se assim que algum dente ou superfície dentária 

ficasse por observar. No exame clínico privilegiou-se o método visual com excelentes 

condições de iluminação. A iluminação dos espaços proximais, permite diferenciar 

superfícies proximais cariadas, sem visualização direta, pela alteração na refracção da 

luz no seu interior, apresentando-se as áreas afetadas com uma cor escurecida.  O uso, a 

título excepcional, da sonda semelhante à usada para a determinação do Índice 

Periodontal que se faz deslizar sobre a superfície dentária, para não a fragilizar, permite 
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diagnosticar lesões não perceptíveis apenas no exame visual. Aquando da aplicação do 

método visual, o clínico deverá estabelecer o ponto crítico que conduzirá ao abandono 

da presunção inicial de normalidade. 

A fim de caraterizar a história epidemiológica das lesões de cárie, bem como a 

sua incidência, todas as faces dentárias foram avaliadas nas duas observações, 

correspondendo ao primeiro e terceiro trimestre de gestação (no caso das mulheres 

grávidas) ou num intervalo de tempo correspondente (no caso do grupo controlo).  

Durante o período gestacional, o aumento da incidência ou progressão da cárie 

dentária pode ser subtil e de difícil mensuração pelo método epidemiológico mais 

utilizado no diagnóstico da cárie dentária pela OMS, que só reconhece como 

diagnóstico positivo uma cavidade dentária com dentina exposta e, em particular, 

quando se aplica o dente (CPOD), e não a superfície do dente (CPOS), como medida da 

severidade da cárie, subestimando a progressão da doença num curto período de tempo. 

(Patil, 2013; Jain & Kaur,2015).  Além disso, a maioria dos estudos tem sido transversal 

ou com um curto prazo de acompanhamento, não conseguindo avaliar a progressão real 

da cárie dentária durante a gravidez (Ziskin & Hotelling, 1937; Mangi, 1954; Easton, 

1960). Reconhecendo essas limitações, a realização de um estudo longitudinal 

utilizando uma metodologia com maior sensibilidade na deteção da cárie dentária,  que 

permite a medição da severidade da mesma com maior precisão, os critérios ICDAS II   

torna-se, por isso, fundamental. 

 O ICDAS II é um sistema avaliação dentária de dois dígitos, em que o primeiro 

identifica a superfície dentária como hígida, selada, restaurada (com resina, amálgama, 

restauração provisória) ou com presença de coroa. O segundo classifica a lesão de cárie 

e sua severidade em sete níveis (Tabela 2) (ICDAS COORDINATING COMITTE, 

2009). Para além dos critérios de deteção de cárie é também importante a padronização 

dos seus procedimentos, pelo que o ICDAS II descreve o protocolo que deve ser 

seguido para o diagnóstico das lesões de cárie (Topping and Pitts, 2009). Nestes 

procedimentos está incluída a remoção da placa e a secagem prévia à observação dos 

dentes, com espelho e sonda de terminação esférica. Os exames são realizados com 

auxílio de espelho, iluminação adequada, seringa tríplice e sonda OMS, caso necessário. 

Inicialmente, a superfície deve ser avaliada humedecida e, posteriormente, seca (cada 

superfície dentária recebe um jato de ar por 5 segundos, com objetivo de identificar 

lesões iniciais).  
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Tabela	  2	  -‐	  Descrição	  dos	  índices	  de	  cárie	  propostos	  pelo	  sistema	  ICDAS	  II.	  	  

Índice	   Descrição	  

0	   Nenhuma	  ou	  subtil	  alteração	  na	  translucidez	  do	  esmalte	  após	  secagem	  por	  5	  segundos	  	  

1	   Opacidade	  notável	  após	   secagem	  por	  5	   segundos	  e/ou	  pigmentação	   retida	  nos	   sulcos	  e	  

fissuras	  	  

2	   Opacidade	  notável	  na	  presença	  de	  humidade	  e/ou	  descoloração	  do	  esmalte	  	  	  	  

3	   Cavitação	  localizada	  apenas	  no	  esmalte	  	  

4	   Sombra	  na	  dentina	  subjacente	  ao	  esmalte.	  Pode	  ou	  não	  haver	  microcavitação,	  desde	  que	  

não	  haja	  dentina	  aparentemente	  exposta	  

5	   Cavitação	  no	  esmalte	  com	  exposição	  de	  dentina	  (até	  1/2	  da	  superfície	  da	  face	  analisada)	  	  

6	   Cavitação	  no	  esmalte	  com	  exposição	  de	  dentina	  (mais	  1/2	  da	  superfície	  da	  face	  analisada)	  	  

 

 

 3.3.3. Colheita da saliva 
	  

 A saliva foi colhida em ambiente calmo entre as 9.00 e as 13:00h para minimizar 

o efeito do ritmo circadiano e pelo menos 2 horas depois de comer, de escovar os dentes 

e de bochechar.  

  As participantes foram convidadas a deixar escorrer a saliva acumulada no 

pavimento da boca (não estimulada) num recipiente plástico estéril ao longo de um 

período de 5 minutos.  A colheita de saliva estimulada foi efetuada  do mesmo modo, 

tendo nesse caso as participantes mastigado um bloco de parafina (Ivoclar Vivadent®) 

com tamanho padronizado, para estimular a salivação durante 5 minutos (Dawes, 1987). 

A resposta à mastigação da parafina aumenta cerca de 3 a 5 vezes a taxa do fluxo salivar 

em relação à saliva não estimulada. Essa secreção salivar também está dependente da 

dureza e tamanho dos objetos a serem mastigados e da força exercida pela musculatura 

(Pedersen et al., 2002).   

  Apesar da medição da saliva estimulada ser importante para avaliar a capacidade 

funcional da glândula, a saliva total não-estimulada predomina durante a maior parte do 

dia e durante o sono, sendo por isso fundamental na manutenção da saúde oral  

(Salvolini et al., 1998; Rockenbach et al., 2006).  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  O fluxo salivar é considerado normal quando os valores estão próximos de 0.3 

mL/min (0.25-0.35 mL/min) para saliva não estimulada e 2.0 mL/min (1.0-3.0 mL/min) 

para saliva estimulada. Considera-se fluxo salivar baixo quando os valores estão entre 

0.1-0.25 mL/min para saliva não estimulada e 0.7-1.0 mL/min para saliva estimulada. 

Considera-se hipossalivação quando o fluxo salivar for inferior a 0.1mL/min para saliva 

não estimulada e 0.7 mL/min para saliva estimulada. Não obstante, os valores 

considerados normais exibem uma ampla variação, e indivíduos com taxa de fluxo 

salivar normal, podem experimentar sintomas de boca seca (Tenuovo, 1997).  

 Em ambas as situações as participantes foram instruídas a abrir os frascos 

apenas no momento de colocação de saliva para minimizar o risco de contaminação.  O 

tempo foi cronometrado digitalmente. A quantidade total de saliva estimulada e não 

estimulada recolhida ao longo de um período de 5 min  foi registada e foram calculadas 

as taxas de fluxo salivar (ml / min).  Foram utilizados como valores de referência do 

fluxo salivar – 1,00 a 3,00 ml/min no caso da saliva estimulada e 0,25 a 0,35 mil/min no 

caso da saliva não estimulada. 

 O pH salivar foi determinado imediatamente após a colheita da saliva utilizando 

papel indicador de pH (5,0-8,0, Duotest®, Alemanha). 

 De seguida a saliva foi colocada em “eppendorfs” estéreis devidamente 

identificados. Para a análise bioquímica foram adicionados 500µl de saliva num 

“eppendorf” estéril contendo 2µl de inibidores de protéases, em duplicado, e para a 

análise microbiológica foram adicionados 250µl de saliva a um “eppendorf “ estéril 

com 250µl de BHI com 20% de glicerol, também em duplicado. Os “eppendorfs” foram 

agitados e congelados a -20ºC, para análises posteriores. Este procedimento foi 

realizado quer para a saliva estimulada, quer para a saliva não estimulada.   

 

 

 3.3.3.1. Avaliação Laboratorial da Saliva Recolhida  

	  

 Para a análise microbiológica, as amostras de saliva foram rapidamente 

descongeladas em água a 37°C, vortexadas e diluídas em série com  NaCl  0,9% até 10-

2, e posteriormente semeadas em agar Sabouraud suplementado com cloranfenicol para 

avaliar a presença de leveduras. Este foi incubado aerobicamente por 48h a 37°C.  

Foram contadas as colónias e os resultados expressos em unidades formadoras de 
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colónia por ml de saliva (UFC/ml). Os indivíduos que apresentaram <50 UFC/ml foram 

considerados portadores de quantidades reduzidas de leveduras; os indivíduos que 

apresentaram entre 50 e 400 UFC/ml foram considerados portadores moderados de 

leveduras e os indivíduos que apresentaram >400 UFC/ml foram considerados 

portadores de elevadas quantidades de leveduras. 

Para a análise bioquímica da saliva foi utilizado o analisador automático Pentra 

C200 (Horiba ABX Diagnostics, Suíça) (Areias et al. 2013). Os níveis de sódio, de 

potássio e de cloreto foram avaliados por potenciometria utilizando elétrodos seletivos 

de iões. O fósforo foi detetado por um método de UV usando fosfomolibdato; o cálcio 

foi determinado por um teste fotométrico usando o complexo orto-cresolftaleína e as α-

amilases foram detetadas por um ensaio enzimático utilizando como substrato 

fotométrico 4,6-ethylidene-(G7)-p-nitrofenil (G1)-a-D-maltoheptaoside (EPS-G7).  

 

	   3.4.	  ANÁLISE	  ESTATÍSTICA  

 As análises estatísticas foram realizadas utilizando o software estatístico 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 21.0 para MAC OS. As variáveis 

categóricas foram descritas através de frequências relativas (%) enquanto que as 

variáveis contínuas foram descritas usando média ± desvio padrão (DP). Quando 

apropriado, o teste de independência do qui-quadrado foi utilizado para analisar 

hipóteses sobre as variáveis categóricas. Os testes t de Student independente e 

emparelhado, U de Mann-Whitney e o teste de Wilcoxon foram igualmente aplicados. 

Em todos os casos foi considerado um nível de significância de 0,05. 

 

 

 

 

 



_______________________________________________ Resultados  

	  

 

	   	   	  	  

49	  	  

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV - RESULTADOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



_______________________________________________ Resultados  

	  

 

	   	   	  	  

50	  	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_______________________________________________ Resultados  

	  

 

	   	   	  	  

51	  	  

 

1. CARATERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO EM ESTUDO 
 

 Tal como referido na metodologia, compararam-se dois grupos de mulheres, um 

grupo de mulheres grávidas e outro grupo de mulheres não grávidas. Ambos os grupos 

foram avaliados longitudinalmente em dois momentos, tendo decorrido um intervalo de  

6 meses entre eles, que no grupo das mulheres grávidas coincidiu com o 1º e 3º 

trimestre. Por essa razão foram apenas analisados os dados obtidos às mulheres que 

participaram em ambas as avaliações, que incluiu um total de 30 grávidas e 32 mulheres 

não grávidas.  

 No presente estudo existe uma boa distribuição da amostra no que respeita aos 

parâmetros idade e literacia (Tabela 3). Relativamente à idade, não se observaram 

diferenças estatisticamente significativas nas médias (p = 0,748) entre as grávidas e o 

grupo controlo (não grávidas). Em relação à literacia, avaliada a partir de três grupos 

distintos de acordo com o nível de escolaridade: básico, secundário e universitário, 

também não  foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre os dois 

grupos de participantes (p = 0,386) 

 
Tabela 3 - Idade e nível de escolaridade para os grupos de mulheres grávidas e não grávidas. 

 Não-grávidas Grávidas p 

Idade, anos 32.6±4.5 32.3±4.1 0,748 

Nível de escolaridade    

Básico 4,0% 0,0% 0,386 

Secundário 40,0% 29,6%  

Universitário 56,0% 70,4%  

Resultados expressos em prevalência (%) ou como média ± desvio padrão. Os valores de p foram 

calculados utilizando o teste-t não emparelhado para a comparação de idades e utilizando o teste do qui-

quadrado para a comparação do nível de escolaridade. 

 

 
2. HÁBITOS DIETÉTICOS     

 Relativamente à ingestão de açúcares, as mulheres em estudo foram 

questionadas quanto à frequência e ao período de ingestão dos mesmos. Ambos os 

grupos (grávidas e não grávidas) referiram um consumo preferencial de doces fora das 
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principais refeições, não se tendo observado diferenças estatisticamente significativas 

(p=0,432) (tabela 4). No que respeita à inclusão de açúcar nas bebidas, ambos os grupos 

privilegiam este hábito, não se tendo observado diferenças estatisticamente 

significativas entre eles  (p=0,785) (Tabela 5). 

 Já no que se refere aos hábitos alimentares no decorrer da gravidez, as mulheres 

grávidas foram questionadas quanto à alteração dos mesmos (Tabela 6). O mais comum 

foi referirem a realização de mais refeições intercalares, sendo que no decorrer do 

terceiro trimestre 18,6% refere a realização de mais refeições intercalares concomitante-

mente com um aumento da quantidade de alimentos ingeridos, enquanto 37,0% refere 

apenas um aumento no número de refeições intercalares, sem que isso se traduza num 

aumento na quantidade de alimentos ingeridos. Percentagens iguais referiram apenas 

alteração na quantidade de alimentos ingeridos, sendo que 3,7% das mulheres grávidas 

referiu ingerir mais alimentos durante a gestação, contrariamente a outras (3,7%) que 

referiram ingerir menor quantidade de alimentos durante este período. As restantes 

(37%) mencionaram que desde o inicio da gestação não verificaram qualquer alteração 

nos seus hábitos alimentares.  

	  

Tabela 4 - Prevalência de mulheres grávidas e não grávidas que não ingerem doces ou que os 
ingerem dentro ou fora das refeições principais. 

 Não-grávidas Grávidas p 

Ingestão de doces   0,432 

Não 16,0% 18,5% 

 Nas refeições principais 20,0% 7,4% 

Fora das refeições principais 64,0% 74,1% 

Resultados expressos em prevalência (%). Os valores de p foram calculados utilizando o teste do qui-

quadrado.	  
 

Tabela 5 - Prevalência de mulheres grávidas e não grávidas que ingerem ou não açúcar nas bebidas	  
 Não-grávidas Grávidas p 

Ingestão de açúcar nas bebidas   0,785 

Não 40,0% 44,4% 
 

Sim 60,0% 55,6% 

Resultados expressos em prevalência (%). Os valores de p foram calculados utilizando o teste do qui-

quadrado. 
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Tabela 6 - Prevalência da alteração de hábitos alimentares nas mulheres grávidas no decurso da 
gravidez. 

 Não-grávidas Grávidas 

Sem alterações 59,3% 37,0% 

Ingere mais alimentos 3,7% 3,7% 

Ingere menos alimentos 0% 3,7% 

Realiza mais refeições intercalares 29,6% 37,0% 

Ingere mais alimentos e realiza mais refeições intercalares 7,4% 18,6% 

Resultados expressos em prevalência (%). Os valores de p foram calculados utilizando o teste do qui-

quadrado. 

 

3. HÁBITOS TABÁGICOS 
  

 Relativamente aos consumos tabágicos, a percentagem de fumadoras foi menor 

no grupo de mulheres grávidas que no grupo de mulheres não-grávidas, embora sem    

significância estatística. 

. 

Tabela 7 -  Hábitos tabágicos para os grupos de mulheres grávidas e não grávidas. 

 Não-grávidas Grávidas p 

Consumo diário de cigarros   0,279 

   0 83.3% 96.3%  

   < 20  12.5% 3.7%  

   ≥ 20  4.2% 0%  

Resultados expressos em prevalência (%). Os valores de p foram calculados utilizando o teste do 
qui-quadrado. 

 

 4. VARIÁVEIS RELACIONADAS COM OS CUIDADOS DE SAÚDE ORAL  
	  

 4.1. HÁBITOS DE HIGIENE ORAL 
  

 Em relação aos hábitos de higiene oral, ou seja, frequência de escovagem e uso 

de dentífrico com flúor, não foram observadas diferenças significativas entre as 



_______________________________________________ Resultados  

	  

 

	   	   	  	  

54	  	  

mulheres grávidas e não grávidas (tabela 8). No entanto, verificou-se uma maior 

percentagem de mulheres grávidas (22%) em comparação com o grupo não-grávidas 

(4%) que referiram escovar apenas uma vez ou menos por dia.  

 
Tabela 8 - Hábitos higiene oral para os grupos de mulheres grávidas e não grávidas.	  

 Não-grávidas Grávidas p 

Frequência de escovagem   0,145 

   1x/dia ou menos 4.0% 22.2%  

   2x/dia 68.0% 59.3%  

   ≥3x/dia 28.0% 18.5%  

Utilização de dentífrico com flúor    

   Sim 92,0% 74,1% 0,180 

Resultados expressos em prevalência (%). Os valores de p foram calculados utilizando o teste do qui-

quadrado. 

 

 Verificou-se ainda que a maioria das mulheres grávidas (74,1%) relataram, no 

terceiro trimestre, não terem alterado os seus hábitos de higiene oral durante o período 

de gestação (teste binomial - 0,5; p = 0,019, tabela 9).  

 
Tabela 9 - Alteração dos hábitos de higiene oral entre o 1º e o 3º trimestre de gravidez. 

 Grávidas 

Sem alterações 74,1% 

Escovam mais vezes 11,1% 

Escovam mais tempo 3,7% 

Escovam mais vezes e mais tempo 3,7% 

Escovam menos tempo 7,4% 

Resultados expressos em prevalência (%) 

	  

 No que consiste a aplicações tópicas de flúor, apesar de no decorrer do primeiro 

trimestre nenhuma mulher grávida ter referido o recurso ao mesmo, no terceiro trimestre 

25,9% referiu ter sido submetida a aplicações tópicas de flúor. Em todo caso este 

procedimento revelou-se minoritário (teste binomial - 0,5; p = 0,019). A percentagem 

de mulheres grávidas que referiram ter sido submetidas a tratamentos orais no decorrer 

da gravidez também aumentou desde o primeiro trimestre até o final da gravidez ( 

3,78% versus 18,5%, ainda que sem significância estatística, teste de McNemar: p = 

0,125).   
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5. AVALIAÇÃO DE CÁRIE DENTÁRIA SEGUNDO O ÍNDICE ICDAS II 
	  

 Durante o período do estudo, a prevalência de cárie para todos os valores-limite 

(cut-off) dos critérios ICDAS II (de I a VI) aumentou do primeiro para o terceiro 

trimestre em ambos os grupos, atingindo significância estatística para todos os cut-off, 

com exceção do cut-off VI para o grupo de gestantes (p=0,084) (tabela 10). 

Tabela 10 - Avaliação de cárie dentária segundo o índice ICDAS II. 

  
Cut-off Cut-off Cut-off Cut-off Cut-off Cut-off 

≥ I ≥ II ≥ III ≥IV ≥ V ≥ VI 

Não-grávidas       

1º trimestre 14.1±6.0 13.8±6.0 12.8±6.1 11.6±6.1 10.6±6.0 10.4±5.9 

3º trimestre 15.3±8.1 15.0±8.1 14.0±8.2 12.6±7.9 12.1±7.8 12.0±7.8 

P 0.021 0.024 0.036 0.033 <0.001 <0.001 

Grávidas       

1º trimestre 14.9±9.6 14.4±9.5 12.6±9.0 11.6±8.7 11.2±8.8 11.1±8.7 

3º trimestre 16.3±10.7 16.0±10.7 14.5±10.3 13.1±9.7 12.7±9.7 12.3±9.7 

P 0.016 0.005 0.005 0.023 0.022 0.084 

Resultados expressos em média ± desvio padrão. A comparação entre o 1º e o 3º trimestre foi analisada pelo teste de 

Wilcoxon. 

 

 

Tabela 11 - Incidência de cárie, calculada pelas diferenças entre a prevalência do 3º e 1º trimestres 
nas mulheres grávidas e não grávidas. 

  
Cut-off Cut-off Cut-off Cut-off Cut-off Cut-off 

≥ I ≥ II ≥ III ≥IV ≥ V ≥ VI 

Não grávidas 1.24±3.51 1.20±3.51 1.16±3.52 1.08±3.52 1.52±3.44 1.68±3.70 

Grávidas 1.70±4.64 1.89±4.61 2.19±5.08 1.70±4.78 1.63±4.67 1.41±4.70 

P 0.220 0.043 0.010 0.158 0.270 0.010 

Resultados expressos em média ± desvio padrão. A comparação entre os dois grupos em estudo foi analisada pelo 

teste de U-Mann Whitney. 

 Ao avaliar a incidência de cárie, calculada pelas diferenças entre a prevalência 

do 3º e 1º trimestres, detetamos que foi mais acentuada no grupo das gestantes em 

relação às mulheres não grávidas para o cut-off I a V, sendo estatisticamente 

significativa para cut-off II e III (p<0,05) (tabela 11). Apenas quando foi considerado o 



_______________________________________________ Resultados  

	  

 

	   	   	  	  

56	  	  

Cut-off = VI, a incidência de cárie foi maior e estatisticamente significativa (p=0,01) 

nas mulheres não grávidas em relação às gestantes. 

 

 Além disso, a diminuição das superfícies sem cárie ao longo do estudo foi maior 

no grupo das mulheres grávidas do que no grupo de controlo (Figura 2). 
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Figura 2 - Diminuição das superfícies sem cárie em mulheres grávidas e não grávidas colonizadas 

num período de 6 meses, expressa em Log10CFU/ml. As barras representam média e as barras de 

erro representam desvio padrão. * Teste de Mann-Whitney (p = 0,030) 

	  

6. BIOQUÍMICA SALIVAR  
  

 Os resultados das análises sialométrica e sialoquímica estão ilustrados na Tabela 

12. Ao comparar ambos os grupos ao longo do estudo, verificamos que o fluxo de saliva 

não estimulada manteve-se constante ao longo da gravidez, sendo semelhante ao das 

mulheres não grávidas. Já o fluxo de saliva estimulada apresentou um discreto aumento 

nas mulheres grávidas do primeiro para o terceiro trimestre de gestação apesar de não se 

ter registado diferenças entre as mulheres grávidas e não grávidas  

No que concerne ao pH da saliva estimulada e não estimulada este manteve-se 

constante da primeira  para a segunda avaliação, em ambos os grupos. Não obstante, o 

pH da saliva não estimulada foi menor nas mulheres grávidas do que nas não grávidas, 

quer no primeiro quer no terceiro trimestres. Já em relação ao pH da saliva estimulada 

não foram encontradas diferenças entre mulheres grávidas e não grávidas. 
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 Os valores de cálcio na saliva foram menores nas mulheres  grávidas (em ambas 

as observações) comparativamente com os das mulheres não grávidas. Em contraste, os 

valores de fosfato inorgânico foram  maiores em mulheres grávidas do que em mulheres 

não grávidas, atingindo significância estatística somente durante o primeiro trimestre. 

Não foram observadas diferenças ao longo da gravidez nos níveis salivares de cálcio e 

fosfato. 

 Os níveis de sódio na saliva foram significativamente mais baixos nas mulheres 

grávidas em comparação com as mulheres não grávidas, apenas no primeiro trimestre da 

gravidez. Verificou-se um aumento nos níveis sódio salivar do primeiro para o terceiro 

trimestre da gestação, mas sem atingir significância estatística. 

 Os níveis de potássio e cloreto presentes na saliva foram semelhantes  em ambos 

os grupos, bem como ao longo da gravidez. 

 Embora se observe níveis de α-amílase duas vezes mais elevados nas mulheres 

grávidas do que nas não grávidas, estes  não apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas. 

	  
Tabela 12 - Análise bioquímica da saliva de mulheres não grávidas (NG) e grávidas (G), no 

primeiro e terceiro trimestres da gravidez (1ºT e 3ºT) 

 Não-grávidas Grávidas P 

  1º T 3º T NGvs.G1

ºT 

NGvs.G3
rdT 

G1ºvs.G3

ºT 

Fluxo salivar, 

mL/min 

      

SNE 1.75±0.44 1.86±0.49 1.89±0.40 0.409 0.247 0.662 

SE 2.64±0.31 2.55±0.37 2.71±0.44 0.361 0.484 0.019 

pH, mL/min       

SNE 7.03±0.26 6.69±0.35 6.73±0.28 <0.001 <0.001 0.370 

SE 7.34±0.29 7.33±0.36 7.24±0.26 0.924 0.186 0.053 

Cálcio, mmol/L 0.51±0.28 0.32±0.28 0.34±0.16 0.022 0.013 0.765 

Fosfato, mmol/L 4.45±1.93 6.50±3.67 5.84±3.45 0.040 0.081 0.809 

Sódio, mmol/L 11.68±11.80 4.04±4.66 12.17±10.75 0.006 0.894 0.058 

Potássio, mmol/L 20.12±3.39 23.75±6.89 22.22±6.54 0.073 0.191 0.661 

Cloro, mmol/L 35.96±15.29 41.23±18.09 29.90±19.20 0.346 0.277 0.323 

α-Amilase, U/L 117.82±148.85 212.83±416.9

2 

236.96±404.6

5 

0.292 0.172 0.709 

Glicose, mg/dL 3.29±4.38 1.65±2.39 0.57±0.46 0.107 0.005 0.023 
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Resultados expressos em média ± desvio padrão. SNE, saliva não estimulada, SE, saliva estimulada. Os 

valores de P foram calculados utilizando o teste t de Student não emparelhado para comparação entre 

mulheres não grávidas e grávidas e teste t de Student emparelhado para comparação entre as medidas no 

1º e 3º trimestre de gravidez. 

 Relativamente aos níveis de glicose, estes apresentavam-se mais elevados nas 

mulheres não grávidas do que nas mulheres grávidas, independentemente do trimestre 

de gravidez em que se encontravam. Registou-se ainda uma diminuição progressiva 

destes níveis ao longo do período gestacional, atingindo significância estatística no 

terceiro trimestre de gestação. 	  

7. MICROBIOTA SALIVAR 
  

 No nosso estudo a prevalência de leveduras orais foi superior nas mulheres 

grávidas, comparativamente com o grupo das mulheres não grávidas, quer no primeiro 

como no terceiro trimestre, embora sem significância estatística (tabela 13). 

Na quantificação total de leveduras (Log10CFU/mL) em mulheres colonizadas, as 

gestantes apresentaram menor número de leveduras do que as não grávidas, atingindo 

significância estatística no 1º trimestre (p = 0,016). Contudo, conforme representado na 

tabela 13 observou-se um aumento da contagem de leveduras orais do 1º para o 3º 

trimestre em mulheres grávidas (p = 0,008), mas não em mulheres não grávidas (p = 

0,600).  
 

Tabela 13 -  Prevalência oral e quantificação de leveduras em mulheres grávidas e não grávidas 

 Não-grávidas Grávidas 

 1ºT 3º T 1ºT 3ºT 

Prevalência, % 18.8% 21.9% 36.7% 43.3% 

Quantificação, Log10CFU/mL 2.6±1.1 2.5±0.9 1.3±0.4* 1.6±0.2# 

 

Resultados expressos em prevalência (%) ou média ± desvio padrão. * Significativamente diferente de 

mulheres não grávidas no mesmo período de tempo, p <0,05; # Significativamente diferente da primeira 

avaliação (1ºT) dentro do mesmo grupo, p <0,05. 
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Na figura 3 é ilustrado o diferencial das contagens de leveduras entre a primeira e a 

segunda observação para ambos os grupos. Este diferencial de contagem de leveduras 

entre a primeira e a segunda observação atinge significância estatística entre mulheres 

grávidas e não grávidas. (P=0,03). É importante notar que as mulheres grávidas 

colonizadas por leveduras no nosso estudo eram portadoras de níveis de levedura baixos 

ou moderados, enquanto que as mulheres não grávidas incluiam também portadoras de 

elevados níveis de levedura. A percentagem de mulheres não gestantes com altas 

contagens de leveduras não diferiu do 1º ao 3º trimestre (12,5% vs. 9,4%, p> 0,999). 
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Figura 3 - Média da variação na quantificação de leveduras em mulheres grávidas e não grávidas 
colonizadas calculada pela diferença entre contagens entre a primeira e segunda observação (3º e 1º 
trimestre para as mulheres grávidas). As barras representam média e as barras de erro representam 
valores de desvio padrão. * Teste U de Mann-Whitney (p = 0,03). 
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 A cárie dentária é uma doença infeciosa classicamente relacionada com a 

interação de fatores biológicos, comportamentais e sócioeconómicos.   

 A hipótese de que a gravidez pode aumentar o risco de iniciação ou a progressão 

de cárie tem sido proposta (Laine, 2002; Silk et al., 2008). Contudo, o conjunto de 

trabalhos que estudou a interligação entre a gravidez e a cárie dentária não tem 

conseguido comprovar cabalmente a associação entre ambos os fenómenos devido ao 

período de tempo relativamente curto da gravidez e à cinética de progressão da cárie 

dentária (Shwartz et al., 1984; Berkey et al., 1988). Nesse sentido, o presente trabalho 

focou-se na compreensão de como a gravidez altera o meio oral, no que respeita à 

predisposição para a cárie dentária.  

 Para a validade de um estudo deve ter-se em consideração, por um lado, a 

integridade da sua metodologia e, por outro, a generalização das suas conclusões. Por 

esta razão, a discussão deste estudo é composta por uma secção onde é discutida a 

metodologia e validade do estudo, seguindo-se uma secção de discussão dos resultados 

do estudo propriamente dito.  

 

1. METODOLOGIA DO ESTUDO ��� 
 

1.1. SELEÇÃO DA AMOSTRA E DO LOCAL DE ESTUDO 
	  

 A grande questão acerca dos estudos observacionais e da sua capacidade para 

demonstrar uma relação de causa-efeito, relaciona-se com os viéses que podem conter e 

colocar em causa a sua validade interna (Von Elm et al., 2007).  

 É desejável, num estudo epidemiológico, que os elementos que compõem a 

amostra sejam encontrados de forma aleatória, de modo a estar garantida a 

homogeneidade e a evitar filtragens que enviesam a amostra relativamente à população 

a que ela pertence.
 
 

 O facto de ser necessário, para a execução deste trabalho, a existência de 

condições mínimas para a avaliação dos índices de cárie dentária, levantou alguns 

problemas. Ao serem abordadas as utentes que acorrem ao Hospital da Arrábida, 

ultrapassaram-se as dificuldades relativas às condições de trabalho mas introduziram-se 
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fatores que enviesam a amostra face à população. É por isso uma amostra de 

conveniência. 

 Outra situação questionável refere-se aos estratos sociais e económicos (segundo 

a escala de Graffar) que na amostra em questão não são representativos de forma 

proporcional àquela que se verifica no Distrito do Porto e em Portugal Continental. Os 

estratos baixo e alto praticamente não estão representados. Ainda assim, pese embora o 

Hospital da Arrábida ser por principio uma entidade privada, possui inúmeros 

convénios, bem como protocolos com seguradoras, o que permite a obtenção de uma 

amostra relativamente transversal que inclui praticamente todos os estratos sociais e 

económicos. Embora esta questão possa ser considerada como capaz de influenciar os 

resultados, (Petti et al., 2000; Marshall et al., 2007; Vasconcelos, Melo  & Gavinha, 

2004; Zhou, Yang  & Lo, 2012) há autores que advogam que não existe qualquer 

correlação entre estes níveis sociais e a cárie dentária, considerando que a doença afeta 

de forma igual todos os níveis da população (Barata, 2005).  
 Outra situação em discussão refere-se ao tamanho da amostra. Uma estratégia 

que permite a redução da variabilidade das medidas, aumentando a comparabilidade dos 

indivíduos de uma amostra, e, consequentemente, reduzindo a necessidade numérica 

amostral para a deteção de um fenómeno, é o pareamento (ou emparelhamento) das 

observações. Isso ocorre, por exemplo, quando um mesmo indivíduo é observado em 

diferentes momentos (estudo longitudinal), como acontece no presente estudo, no qual 

as participantes foram observadas em dois momentos distintos. Não obstante, os estudos 

longitudinais, por necessitarem do seguimento dos pacientes em função do tempo, 

podem ser prejudicados pela saída, desistência, perda, morte ou exclusão dos indivíduos 

em estudo, situação que não nos foi alheia durante a realização do presente estudo, uma 

vez que tivemos cerca de 40% de redução da amostra do 1º para o 2º tempo, na sua 

maioria pela simples não comparência à segunda consulta.  

 Outra forma de emparelhamento mais elaborada é a escolha de indivíduos com 

as mesmas caraterísticas: idade, género, etnia, classe social, entre outras variáveis que 

possam controlar a variabilidade individual. Nesses casos, a medida ocorre entre os 

pares, ao invés da comparação direta dos subgrupos (Norman & Streiner, 2008).   

 

 

 



________________________________________________Discussão  

	  

 

	   	   	  	  

66	  	  

 

1.2. RECOLHA E PROCESSAMENTO DOS DADOS 
 

 1.2.1. Questionários Aplicados no Estudo  
 

Um questionário é extremamente útil quando um investigador pretende recolher 

informação sobre um determinado tema. A aplicação de um inquérito por questionário 

possibilita uma maior sistematização dos resultados fornecidos, permite uma maior 

facilidade de análise, bem como reduz o tempo que é necessário despender para 

recolher e analisar os dados.   

 Não obstante, se por um lado a aplicação de questionários é vantajosa, esta 

aplicação apresenta também desvantagens ao nível da dificuldade de concepção, bem 

como algumas limitações (Gil, 2008) como a exclusão de pessoas que não sabem ler ou 

escrever, impede auxílio ao informante quando este não entende corretamente as 

instruções ou perguntas e implica um número relativamente pequeno de perguntas,  pois 

questionários muito extensos apresentam alta probabilidade de não serem respondidos.  

Estes proporcionam ainda resultados bastante críticos em relação à subjetividade, pois 

os itens podem ter significado diferente para cada sujeito, e nas questões relativas aos 

comportamentos, pode ser sempre considerado um viés de resposta, ou seja, a 

participante pode ter a tendência a responder de acordo com o que é socialmente mais 

aceite ou de acordo com o que entende ser o mais correto sendo, no entanto, uma 

situação inevitável em qualquer estudo que envolva a aplicação  desta forma de recolha 

de dados. 
 

 1.2.2.Critérios de Diagnóstico de Cárie  
	  

 A classificação de uma superfície dentária em cariada ou não, apesar de parecer 

um procedimento objetivo e simples, reveste-se de alguma complexidade, desde logo 

pela cárie não ser uma doença aguda com um limiar de decisão bem definido. 

 Para  investigar as possíveis associações entre parâmetros específicos de risco de 

desenvolvimento de cárie e a presença efetiva de cárie dentária numa  população, é útil 

registrar as lesões não cavitadas além das lesões que comprometam a dentina, já que 
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esta abordagem permite aumentar consideravelmente a sensibilidade de diagnóstico, 

permitindo a expressão do real perfil de risco da pessoa e das necessidades de 

tratamento na população estudada (Ismail et al., 2008; Pieper et al., 2007; Pitts & 

Stamm, 2004).   

 Reconhecendo essa necessidade, foi selecionado o Sistema Internacional de 

Deteção e Análise de Cárie (International Caries Detection and Assessement System, 

ICDAS) método visual de deteção de cárie desenvolvido para o diagnóstico de lesões 

cavitadas e não cavitadas (Ismail, et al., 2007; Pitts, 2004), sendo que a aplicação dos 

critérios do ICDAS II no diagnóstico de cárie foi, neste estudo, uma mais-valia 

importante.   

 Este sistema tem a grande vantagem de efetuar o registo das cáries iniciais de 

esmalte, num estádio de pré-cavitação, permitindo a deteção de indivíduos ou 

populações de risco (Zero, 2001). O ICDAS II demonstrou ser um sistema reprodutível 

e fiável para a deteção e diagnóstico da cárie dentária (Ismail, 2007; Shoaib et al., 2009; 

Topping e Pitts, 2009), sendo um sistema que utiliza critérios essencialmente visuais e 

que tem aplicação na prática clínica, na investigação, na formação/educação e na 

epidemiologia.   

  Apesar de escassos, os estudos sobre o efeito da gravidez no desenvolvimento e 

progressão da cárie dentária, realizados em Portugal e noutros países, têm utilizado o 

índice CPO, sendo o índice adotado pela OMS Organização Mundial de Saúde (WHO, 

1997) cujas siglas correspondem respetivamente a “cariado”, “perdido” e a “obturado” 

(WHO, 1997; Burt et al., 2008; Pitts, 1988).  Este índice mede a experiência e gravidade 

de cárie, podendo ser calculado por dente (CPOD) ou por superfície dentária (CPOS).     

Ao utilizar os critérios de diagnóstico do sistema ICDAS II, uma metodologia de 

alta sensibilidade com seis pontos de corte e de medição de alta precisão na avaliação da 

cárie, em alternativa aos  critérios propostos pela Organização Mundial de Saúde (CPO 

Cariado, Perdido ou Obturado), deu-nos a possibilidade de avaliar de forma mais 

precisa, em comparação com estudos anteriores, o inicio e a progressão da cárie  

(Kuhnisch et al., 2008), permitindo  assim avaliar com maior sensibilidade a evolução 

da cárie num curto período de tempo, como é o caso do período gestacional. 

  A importância da prevenção e do controlo dos estádios cavitados desta doença 

relaciona-se com o conhecimento atual da história natural da cárie dentária.  Os estádios 

pré-cavitários da cárie passaram a ter uma maior expressão e a permitir uma deteção da 
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doença numa fase mais precoce, sendo que desta forma, a cárie dentária fica dissociada 

da necessidade da existência de uma cavidade diagnosticável e, por outro lado, 

reconhece-se a existência de outros sinais identificadores da patologia; surge assim o 

conceito de cárie não cavitada com o propósito de melhorar a sensibilidade no 

diagnóstico da doença para estudos clínicos e epidemiológicos.  

 O Sistema ICDAS traz uma base sobre quais novas ferramentas de avaliação de 

cárie podem ser incorporadas para ajudar na tomada de decisões mais precisas para a 

prática clínica, bem como para a investigação clínica e epidemiológica, objetivando a 

integração e a coordenação do emergente campo da avaliação de cárie (ICDAS, 2005).   

Com a deteção de lesões em estádios que antecedem a cavitação, o diagnóstico da 

atividade da lesão de cárie assume também uma maior importância.  Não obstante, a 

inclusão da atividade de cárie na deteção da doença pode tornar o exame intraoral mais 

demorado, quer aquando da avaliação clinica, o que implica uma maior colaboração dos 

participantes, quer no processamento dos dados recolhidos (Jablonski-Momeni et al., 

2010), com as inerentes dificuldades de calibragem e, consequentemente, maiores 

custos associados. 

 A aplicação dos critérios de diagnóstico é considerada válida quando efetuada 

por um observador experiente e calibrado. Neste estudo, as observações foram efetuadas 

por um único observador, a autora do estudo, que foi submetida previamente a sessões 

de treino e calibragem para a utilização válida deste sistema.  Para garantir a validade da 

aplicação dos critérios de diagnóstico foi realizado um estudo piloto, onde se realizaram 

observações duplas em dias diferentes, mas com curta distância temporal. A 

concordância intraobservador, tal como já referido na secção de Material e Métodos, foi 

de Kappa > 0,8 podendo considerar-se que o observador aplicou os critérios de 

diagnóstico de modo consistente ao longo do estudo.  

 O índice CPO, tal como preconizado e adotado pela OMS apresenta, além de 

algumas limitações, uma grande desvantagem relacionada com a definição dos critérios 

de cárie, na medida em que estes critérios só registam um dente como “cariado” quando 

já existe uma cavidade evidente. A razão para que não sejam registados como cárie os 

estádios iniciais desta doença é justificada pela OMS pela não reprodutibilidade e 

dificuldades do diagnóstico deste tipo de lesões (WHO, 1997).  

 A comparação dos critérios da OMS (WHO, 1997) com os do ICDAS II 

(ICDAS Coordinating Committee, 2009) reveste-se de alguma controvérsia 
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relativamente ao nível do ICDAS II que deve ser considerado como cárie segundo os 

critérios da OMS. Esta situação é agravada pelo facto dos próprios critérios da OMS 

não serem aplicados de forma consistente nos vários países. Alguns estudos referem o 

código “3” do ICDAS II (cárie cavitada em esmalte) como o que corresponde mais 

fidedignamente ao critério de cárie da OMS (Shoiab et al., 2009; Mendes et al., 2010; 

Iranzo-Cortés et al., 2013).   

  Não obstante, para permitir a comparação dos resultados obtidos no presente 

estudo com  outros estudos, foi assumido que a linha de corte para o cálculo da 

prevalência e gravidade de cárie, segundo os critérios da OMS, seria o estádio ≥3do 

ICDAS II. 

 

 1.2.3. Recolha De Saliva 
	  

 Em virtude da importância que tem na manutenção da saúde oral, a saliva é um 

material de pesquisa aplamente estudado (Pedersen et al., 2002), cuja recolha é não-

invasiva, acessível e um meio de diagnóstico eficiente (NCI, 2011).  

  Padronizar a colheita de saliva é fundamental. Metodologias não padronizadas 

têm contribuído em parte para a alta variabilidade nos dados publicados no que respeita 

a  parâmetros salivares (Schipper, Silletti & Vingerheds, 2007). Assim, na colheita de 

saliva foi padronizado o horário (ritmo circadiano), a posição do corpo, a natureza do 

estímulo, o tamanho do bloco de parafina, o tempo de estimulação, bem o intervalo de 

tempo decorrido desde a última refeição.   

 

	   1.2.3. Análise De Leveduras Orais 

  
 Na literatura científica, a prevalência da colonização oral por leveduras não é 

consensual, variando de 30% a 90% (Monteiro-da-Silva, Araujo &Sampaio-Maia, 2014; 

Ghannoum et al., 2010; Monteiro-da-Silva et al., 2013). Os resultados divergentes 

podem estar diretamente ligados aos métodos aplicados em diferentes estudos que 

podem ter sensibilidades distintas, desde o método de cultura tradicional, que apresenta 

menor sensibilidade até aos métodos de biologia molecular. Contudo, é importante notar 

que a prevalência de portadores de leveduras orais no grupo de controlo é semelhante a 
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outros estudos que usaram metodologia idêntica, método de cultura clássica (Fujiwara 

et al., 2015).  

 

2. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
  

 Há muitos estudos que avaliam as alterações fisiológicas induzidas pela 

gravidez, mas poucos são relativos especificamente às mudanças na cavidade oral, no 

que se refere à cárie dentária, sendo os resultados desses estudos pouco consistentes e 

até  contraditórios (Guidozzi et al., 1992, Salvolini et al., 1998, Laine e Pienihakkinen, 

2000, Rockhenbach et al., 2006, Bakhshi et al., 2012, Ozturk et al., 2013, Abrao et al., 

2014, Naveen et al., 2014, Saluja et al., 2014, Jain e Kaur, 2015).  

Apesar de alguns estudos sugerirem o aumento da cárie dentária durante o 

período gestacional (Rakchanok et al 2010;. Mital e al 2013;. Patil 2013; Jain e Kaur 

2015), a maioria dos autores não revelam claramente os critérios de diagnóstico 

utilizados (Patil 2013; Jain e Kaur 2015), o que dificulta a comparação dos resultados.   

 A cárie dentária é uma doença multifatorial cuja suscetibilidade inerente ao 

hospedeiro está dependente de fatores como práticas de higiene oral, dieta e exposição 

ao flúor. Assim, é de extrema importância o controlo desses fatores no desenho do 

estudo. Dessa forma, fizemos um esforço para ter um grupo de controlo semelhante ao 

grupo em estudo. Assim, no que concerne às caraterísticas demográficas, não 

encontrámos diferenças estatisticamente significativas entre grávidas e mulheres não 

grávidas (grupo controlo) não só em relação à idade como também à literacia. 

Adicionalmente, a análise comparativa do grupo controlo ao grupo de mulheres 

grávidas na primeira avaliação (1º trimestre de gravidez) não revelou diferenças 

estatisticamente significativas quanto ao uso de flúor, hábitos alimentares e de higiene, 

apesar de as mulheres grávidas terem alterado alguns dos seus hábitos no decorrer da 

gravidez, como será discutido ao longo desta secção.  

 

2.1.  AVALIAÇÃO DOS ÍNDICES DE CÁRIE SEGUNDO O ICDAS II 
  

 O presente estudo verificou uma maior incidência de cáries durante a gravidez, 

implicando assim um maior risco de cárie nas mulheres grávidas.  



________________________________________________Discussão  

	  

 

	   	   	  	  

71	  	  

 Durante o período de estudo, a incidência de cárie, calculada pela diferença 

entre a prevalência dos 3º e 1º trimestres, foi mais acentuada no grupo de grávidas para 

Cut-off  I a V, do que no grupo controlo(mulheres não grávidas), atingindo significância 

estatística para Cut-off II e III. Este resultado pouco expressivo está muito provável-

mente relacionado com o período de tempo muito curto do nosso estudo. Não se espera 

um aumento significativo das lesões graves de cárie num período de 6 meses.  

 Só quando foram consideradas as lesões (Cut-off VI) é que a incidência de cárie 

foi maior e estatisticamente significativa em mulheres não grávidas em comparação 

com as mulheres grávidas. Estes resultados não estão de acordo com estudos anteriores 

que mostraram aumentos maiores na incidência de cárie em gestantes, utilizando 

critérios da OMS (Rakchanok et al. 2010; Mital and al. 2013) que correspondem aos 

critérios da ICDAS II (corte ≥V). Contudo os critérios da OMS só reconhecem como 

diagnóstico positivo uma cavidade dentária com dentina exposta, o que demora mais de 

40 semanas a ocorrer, dificultando não só a interpretação mas também a validação dos 

resultados. De acordo com o nosso ponto de vista, existem evidências científicas de que 

pelo menos metade da experiência total de cárie permanecerá não detetada se os 

critérios incluírem somente lesões cavitadas, que serão insuficientes para avaliar a 

evolução da doença [Machiulskiene et al. 1998; Amarante et al. 1998). 

 No nosso estudo observou-se também uma diminuição das superfícies livres de 

cárie durante o período de avaliação, situação verificada maioritariamente no grupo das 

grávidas do que no grupo de controlo. A redução no número de superfícies livres de 

cárie e o aumento de estádios iniciais de deterioração durante a gravidez, poderia 

justificar o aumento de lesões cavitadas e as necessidades  mais elevadas de tratamento   

em mulheres com filhos (Banoczy et al., 1978;. Russell et al., 2010) e ainda uma relação 

entre a paridade (o número de vezes que uma mulher tenha dado à luz) e a perda de 

dentes (Russell et al., 2008). 

 

2.2 HÁBITOS ALIMENTARES E DE HIGIENE 

 Como observado noutros estudos (Laine 2002; Silk et al., 2008; Jain & Kaur 

2015), registou-se ao longo do período gestacional um aumento na frequência e na 

ingestão de alimentos entre as refeições principais. Em oposição, no grupo de controlo 
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não foram observadas alterações nos hábitos alimentares durante o mesmo período de 

tempo.  

A incidência de cárie parece aumentar dependendo da frequência e da 

consistência do alimento ingerido, sendo maior quando o açúcar é consumido entre as 

refeições e quando a consistência do açucar favorece uma maior retenção na cavidade 

oral (Gustafsson, 1952). A consistência adesiva e o consumo de açucares entre as 

principais refeições têm grande relevância na manutenção de descidas sustentadas de 

pH (Fontana & Zero 2006; Johansson, Holgerson et al. 2010). A maioria dos estudos 

aponta para a frequência de ingestão como sendo de maior importância etiológica para a 

cárie dentária do que o consumo total de açucares (König, Schmid & Schmid, 1968; 

Bowen et al., 1980).  

 Porém, a frequência das refeições pode ter um impacto cariogénico diferente em 

função das diferentes superfícies dos dentes. Estudos sugerem que o consumo de açúcar 

entre as refeições não parece estar necessariamente ligado à presença de lesões dos 

sulcos e fissuras mas presume-se que esteja relacionado com o aumento de cáries nas 

zonas interproximais (Burt et al., 1988 e Hennequin e Lasfarques, 1999 cit in Melo, 

2001).  

 Com a exposição frequente ao açúcar, o pH varia repetidamente, podendo desta 

forma esgotar os reservatórios de cálcio e fosfato na placa e consequentemente 

promover o aumento do potencial cariogénico da placa. Não obstante, alguns autores 

(Yabao, Duante et al. 2005), defendem a inexistência de uma relação entre o consumo 

de açúcares e o número de cáries, explicada pelo hábito de escovar os dentes com 

dentífricos fluoretados ou pelo consumo de suplementos tópicos de flúor após a 

ingestão dos açucares (Featherstone, 1999; Amin & Al-Abad. 2008), o que não 

aconteceu no nosso estudo, uma vez que a maioria das mulheres grávidas não melhorou 

os seus hábitos de higiene oral no decorrer da gravidez. A dieta e os hábitos de 

escovagem, são determinantes na optimização da Saúde Oral da grávida. A inexistência 

de adaptação das estratégias de higiene oral face aos novos hábitos alimentares também 

foi encontrada por outros autores (Pirie et al.,  2007;. Hemalatha et al., 2013).  

 Assim, o consumo frequente e repetido ao longo do dia de pequenas porções de 

alimentos com potencial cariogénico pode, paralelamente a uma não adaptação dos 

cuidados de higiene, justificar um eventual aumento de suscetibilidade à cárie dentária 
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na grávida (Kandan et al.,2011;Abiola et al.,2011; Amini & Casamassimo,2010; 

Hughes, 2010; Steinberg et al.,2013; Kloetzel et al., 2011).  

 

2.3. ANÁLISE SALIVAR 
	  

 2.3.1. Avaliação da Bioquímica Salivar  
	  

 Tendo em conta que as mulheres grávidas parecem ser mais suscetíveis à cárie 

dentária e paralelamente à colonização oral por leveduras, e que ambos estes fatores são 

fortemente regulados pelo ambiente bioquímico oral, foi nosso objetivo avaliar também 

as alterações bioquímicas salivares durante o período gestacional. 

 Embora os relatos de alterações sialométricas e sialoquímicas durante a gestação 

não sejam consensuais (Laine et al.,2000; D’Alessandro et al.,1989; Hugoson,1972), 

algumas alterações podem promover a desmineralização do esmalte e o 

comprometimento de sua remineralização, como o pH ácido da saliva, a diminuição do 

efeito tampão e níveis alterados de cálcio e fosfato (Edgar,1992; Sreebny,2000; 

Pedersen et al.,2002). 

  Um dos fatores que pode interferir na análise desses resultados é o facto da   

composição da saliva diferir quando produzida espontaneamente ou após estímulo, ou 

quando se avalia a saliva integral e a saliva produzida pelas diferentes glândulas.  Da 

mesma maneira, caraterísticas da população estudada em cada trabalho como fatores 

genéticos, demografia, hábitos alimentares, entre outros, dificultam a comparação dos 

resultados.  

 Geralmente a aferição dos valores do pH depende do método de colheita, e do 

intervalo de tempo entre a colheita e a análise, pois o pH salivar aumenta com o tempo 

se exposto ao ar, devido à perda contínua  de CO2 (Schipper, Silletti & Vingerhoeds, 

2007). Por essa razão a medição do pH salivar foi realizada imediatamente após a sua 

colheita. 

 Assim, considerando estudos anteriores e o presente estudo, podemos assumir 

com confiança que a gravidez reduz o pH da saliva não estimulada e não altera o pH da 

saliva estimulada (Rockenbach et al., 2006; 2014, Saluja et al., 2014, Jain & Kaur, 

2015; Rio et al., 2015) 

  Estes resultados são corroborados por Osenthal, Rowen e Vazakas (1959), Orosz 
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et al. (1980) Rockenbach et al. (2006) e Laine et al. (1988) que observaram diminuição 

do pH durante a gestação. Não obstante, D'Alessandro et al. (1989) não encontraram 

alterações significativas no pH durante a gestação e Laine e Pienihäkkinen (2000) não 

observaram diferenças no valor do pH da saliva estimulada das gestantes no último 

trimestre de gestação e no período pós-parto.  

 A diminuição do pH salivar durante a gravidez pode ser parcialmente justificada 

pelo maior número de refeições diárias e também pela maior ocorrência de vómitos ou 

refluxo, fenómenos comuns em gestantes (Lukacs,2008; Ozturk et al., 2013). O refluxo 

gástrico ou mesmo a presença de vómitos promovem uma descida do pH oral (Larsen, 

1973). Nesse sentido, em contacto com lesões incipientes confinadas ao esmalte, 

promovem uma rapida dissolução da superfície do esmalte, favorecendo inclusive a 

progressão da lesão de não cavitada a cavitada. O ácido clorídrico da mucosa gástrica 

ataca o esmalte do dente, contribuindo para o aumento de cáries por desmineralização, 

durante os episódios de regurgitação ou vómitos presenciados no período de gestação 

(Fourniol Filho,1998).  

 O aumento da colonização por leveduras orais pode também ser um fator 

potenciador da descida do pH salivar tendo em conta o cariz acidogénico e acidúrico do 

género Candida.   

 Em relação aos demais parâmetros analisados na saliva, nomeadamente a taxa 

de fluxo salivar, cálcio, fosfato, sódio, potássio e α-amilase, foram relatados resultados 

diferentes em diferentes estudos incluindo o nosso, não tendo sido possível obter 

valores consensuais. As diferenças nos valores relatados podem ser justificadas por 

alterações intra-individuais normais que podem estar relacionadas com ritmos 

circadianos, ciclo menstrual, hábitos alimentares, fármacos terapêuticos, etc. (Puskulian, 

1972;Atwood et al., 1991;Saluja et al., 2014).  

 Em relação à taxa de fluxo salivar, a maioria dos estudos, incluindo o nosso, não 

registou diferenças entre mulheres grávidas e não grávidas (Laine e Pienihakkinen, 

2000; Rockenbach et al., 2006; Ozturk et al., 2013; Saluja et al.,2014). Não obstante oss 

relatos sobre a taxa de fluxo salivar durante a gravidez são controversos (Hosson, 1972; 

Laine et al., 1988), sugerindo que muitos fatores podem regular o fluxo salivar durante 

esse período.  

 De acordo com alguns estudos (Pedersen et al., 2002; Edgar & Higham, 2010) a 

velocidade do fluxo salivar altera a composição final da saliva. Se esta aumenta, o pH e 



________________________________________________Discussão  

	  

 

	   	   	  	  

75	  	  

a concentração de alguns constituintes também aumenta (proteína, sódio, cloreto e 

bicarbonato) enquanto outros diminuem (magnésio e fosfato). A determinação do fluxo 

salivar duma população é um método de prevenção usado com o objetivo de identificar 

indivíduos com baixo fluxo salivar que estão associados a um aumento na  

suscetibilidade e atividade da cárie (Tenovuo, 1997). 

 Para além do pH salivar, a formação e mineralização dos dentes são fortemente 

influenciadas pelo metabolismo do cálcio e do fosfato (Tamamura & Yamaguchi, 2012) 

e ao analisar os resultados do presente estudo em relação aos níveis desses minerais 

ocorre um fenómeno interessante:Nas mulheres grávidas paralelamente à  diminuição 

dos níveis de cálcio no primeiro e terceiro trimestres, observamos aumentos nos níveis 

de fosfato na mesma magnitude. Outros estudos relatam também uma diminuição 

significativa dos níveis de cálcio em grávidas (Salvolini et al., 1998). As concentrações 

de cálcio e fosfato inversamente proporcionais podem ser justificadas pela homeostase 

do fosfato, onde a hormona paratiróide secretada em resposta ao baixo nível de cálcio 

sérico pode aumentar o fluxo de fosfato do osso, do rim e do trato gastrointestinal 

(Brown & Razzaque, 2015). 

  Segundo Laine (1988), o ião cálcio na saliva ajuda a equilibrar o tecido dentário 

e, por conseguinte, a redução na sua concentração durante a gravidez pode condicionar 

um aumento da suscetibilidade à cárie. Em concordância, o baixo teor de cálcio na 

saliva foi associado à cárie dentária (Hegde et al., 2014; Pandey et al., 2015;Ponciano et 

al.,2015), devido ao aumento da desmineralização do esmalte, reduzida remineralização 

e aumento da perda óssea alveolar (Pandey et al., 2015; Ponciano et al., 2015). 

Paralelamente, maiores níveis de fosfato salivar foram encontrados em crianças com 

cárie precoce de infância (Hegde et al., 2014).  

 A gravidez não parece alterar os níveis de cloro na saliva, uma vez que nossos 

resultados são concordantes com trabalhos anteriores de Guidozzi e colegas (Guidozzi 

et al., 1992). Este resultado está de acordo com o conhecimento de que os níveis de 

cloro plasmático não são alterados durante o período gestacional (Graça, 2005). 

 Quanto aos níveis salivares de potássio, no presente estudo mostramos que as 

mulheres grávidas não diferiram das mulheres não-grávidas, enquanto que os resultados 

de Guidozzi e colegas (Guidozzi et al., 1992) mostraram níveis de potássio salivar 

inferiores na saliva das mulheres grávidas no decorrer do terceiro trimestre da gravidez. 

Considerando a hipótese de que os níveis de potássio apresentam correlação com os 
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níveis de potássio no plasma, é de referir que não são esperadas alterações para este 

parâmetro no sangue durante o período gestacional (Graça, 2005). 

  Estudos anteriores verificaram um aumento da proteína total na saliva de 

mulheres grávidas (Salvolini et al., 1998; Hugoson, 1972). A concentração proteica 

salivar é influenciada por fatores como a idade, dieta, fluxo salivar, tipo e duração do 

estímulo para a produção salivar e condições fisiopatológicas (Humphrey & 

Williamson, 2001). Apesar de algumas proteínas terem efeitos antimicrobianos, na sua 

maioria as proteínas desempenham um papel importante no processo de adesão 

microbiana, constituindo locais de ligação para os microrganismos. Por esta razão, um 

aumento de proteínas orais pode afetar a microbiota oral e, portanto, uma maior 

concentração de proteínas na saliva destas pacientes pode resultar no desenvolvimento 

de  doença oral (Kloetzel, Huebner & Milgrom, 2011). 

 A proteína mais importante da saliva é a α-amilase, que é segregada pela 

glândula parótida. É também a mais abundante, contribuindo com cerca de 40-50% do 

total das proteínas salivares. A α-amilase salivar tem como função principal a promoção 

da hidrólise de amido em maltose, no entanto, pode ser um substrato para bactérias orais 

que conduzem à produção de ácidos, o que pode promover a desmineralização do 

esmalte (Lenander-Lumikari & Loimaranta,2000). Estudos prévios mostraram níveis 

mais altos de α-amilase na saliva durante a gravidez (Salvolini et al., 1998, Abrao et al., 

2014), em paralelo com níveis sanguíneos mais elevados (Graça, 2005). No nosso 

estudo, embora os níveis de α-amilase tenham sido mais elevados nas mulheres grávidas 

do que nas não grávidas, a diferença não atingiu significância estatística.   

 Segundo o que verificamos, este estudo foi o primeiro a comparar os níveis de 

glicose salivar entre mulheres grávidas e não grávidas e a avaliar a sua progressão 

durante a gravidez. Curiosamente, os níveis de glicose reduziram progressivamente 

durante a evolução da gravidez. Esse resultado pode estar diretamente correlacionado 

com os níveis de glicose plasmática, uma vez que durante a gravidez se observa um 

aumento da resistência à insulina, hiperinsulinemia e hipoglicemia no jejum (Graça, 

2005). Estas alterações são condicionadas por hormonas produzidas pela unidade fetal-

placentária e são destinadas a garantir um suprimento adequado de glicose para o feto. 
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 2.3.2. Avaliação da Microbiota Oral 
  

 Tal como referido anteriormente, a cárie é uma doença multifatorial onde a 

colonização microbiana oral parece ter um papel fundamental. Contudo, embora os 

principais ajustes fisiológicos e hormonais observados em gestantes conduzam a 

modificações bioquímicas e microbiológicas do ambiente oral (Mendling & Brasch, 

2012) muito poucos estudos avaliaram as alterações que a microbiota oral pode sofrer 

durante a gravidez. 

  É sabido que a puberdade e gravidez são acompanhadas pelo aumento dos níveis 

de hormonas esteróides no plasma e, posteriormente, no fluido crevicular (Evans, 1984; 

Lachelin, 1984). Além disso, a gravidez e a puberdade estão associadas a um aumento 

da inflamação gengival, acompanhada por um aumento do exsudado gengival 

(Zachariasen, 1993; Bolton, 1981). As exacerbações da inflamação gengival podem ser 

devidas a alterações induzidas por hormonas na microbiota do sulco gengival (Jensen, 

Liljemark & Bloomquist, 1981; Kornman & Loesche, 1980; Zachariasen, 1993; Bolton, 

1981).  

  Microrganismos que utilizam hormonas como fatores de crescimento podem ser 

favorecidos durante o período de aumento das hormonas associadas com a puberdade e 

gravidez (Kornman & Loesche, 1982). Por exemplo, um aumento da microbiota 

subgengival de uma mulher grávida, corresponde a um aumento do nível de estrogénios 

e de progesterona no plasma. Além disso, foi descrito o estradiol ou a progesterona 

como substitutos da vitamina K, factor de crescimento essencial para alguns 

microrganismos (Kornman & Loesche, 1982). 

 Tendo em consideração que o microbioma oral materno pode representar o 

maior contribuinte para o microbioma intra-uterino (Aagaard et al., 2014) e que as 

leveduras do género Candida podem ter impacto no desenvolvimento do feto e no 

desenrolar da gravidez (Ilkit & Guzel, 2011; Roberts et al., 2011; Aguin & Sobel, 2015; 

Sobel, 2007) exploramos as alterações da colonização oral por leveduras durante a 

gravidez. O nosso estudo sugere que as mulheres grávidas podem ser mais propensas a 

ter colonização oral por leveduras do que as mulheres não grávidas. 

 No presente estudo, a prevalência de mulheres grávidas com colonização por 

leveduras orais foi quase o dobro da observada em mulheres não grávidas ao longo do 

estudo. Não obstante, esta diferença não atingiu significância estatística. Contudo, no 
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terceiro trimestre, essa diferença seria significativa se fosse assumido um alfa de 10% 

(p<0,10). Este resultado corrobora um estudo prévio de Fujiwara e colaboradores 

(Fujiwara et al., 2015) que mostra uma maior prevalência de Candida sp. na saliva de 

mulheres grávidas, durante e no final do período gestacional, quando comparadas com 

um grupo de mulheres não grávidas.  

 Embora não tenhamos realizado a identificação de leveduras em meios seletivos 

para fungos, o género Candida é o mais frequente colonizador da cavidade oral 

(Monteiro-da-Silva, Araujo & Sampaio-Maia, 2014). Além disso, observamos um 

aumento da quantidade de leveduras orais do primeiro para o terceiro trimestre em 

mulheres grávidas, mas não no grupo de controlo, reforçando a visão de que a gravidez 

pode promover o crescimento de leveduras orais. 

 A promoção do crescimento de leveduras no ambiente oral durante a gravidez 

pode estar associada à redução do pH oral observado nas nossas gestantes. De acordo 

com esta sugestão estão estudos que mostram que a Candida é a mais adaptada às 

condições ácidas (Klinke et al., 2009). 

 Um estudo recente mostrou uma correlação negativa entre a quantidade de 

Candida e a diversidade do microbioma salivar (Kraneveld et al., 2012). Nesta visão e 

tendo em consideração o aumento da colonização de leveduras durante a gravidez, o 

microbioma oral pode mudar durante este período. De facto, alguns estudos relataram a 

proliferação de espécies de bactérias dominantes durante a gestação, nomeadamente 

Porphyromonas gingivalis e Aggregatibacter actinomycetemcomitans colonizadores do 

sulco gengival (Fujiwara et al., 2015; Laine, 2002; Silk  et al., 2008) assim como 

Lactobacilos spp. e Streptococos mutans capazes de metabolizar o estradiol (Laine, 

2002). 

 A prevalência da colonização oral por leveduras não é consensual na literatura 

científica, variando de 30% a >90% (Monteiro-da-Silva, Araujo & Sampaio-Maia, 

2014; Ghannoum et al., 2010; Monteiro-da-Silva et al., 2013; Odds,1988).Os resultados 

divergentes podem estar diretamente ligados à sensibilidade da metodologia aplicada. É 

importante notar que a prevalência de portadores orais de leveduras obtida no nosso 

estudo para o grupo controlo é semelhante a outros estudos que também utilizaram 

técnicas de cultura e não técnicas de biologia molecular (Fujiwara et al., 2015).   

 Os níveis orais de leveduras variam entre indivíduos, e uma pequena 

percentagem (~20%) de indivíduos apresentam quantidades elevadas de leveduras orais, 
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sem sinais clínicos de candidose (Monteiro-da-Silva, Araujo & Sampaio-Maia, 2014). 

Embora os nossos resultados sugiram que a gravidez promove a colonização por 

leveduras, com base na maior prevalência de mulheres grávidas colonizadas e no 

aumento da quantidade de leveduras orais durante a gravidez, as mulheres não grávidas 

apresentaram maior quantidade de leveduras do que as mulheres grávidas. Este aparente 

paradoxo deve-se apenas ao facto de os portadores de elevadas quantidades de 

leveduras orais estarem exclusivamente presentes no grupo de mulheres não grávidas, o 

que pode ser facilmente explicado pelo efeito da amostragem. De notar que os 

portadores de elevadas quantidades de leveduras orais apresentaram uma carga de 

leveduras > 2,8 Log10CFU / ml enquanto que os portadores de quantidades baixas ou 

moderadas de leveduras orais apresentaram cargas de leveduras <1,8 Log10CFU / ml. 

 Noutro estudo, valores mais elevados de Candida oral foram sugeridos como 

indicativos de candidose oral, mas sugerem a realização de uma avaliação geral de cada 

indivíduo (Epstein, Pearsall & Truelove, 1980). Nenhum portador de elevadas 

quantidades de leveduras orais, observado no nosso estudo, apresentou sinais clínicos de 

candidose. Além disso, nenhum dos fatores estudados que contribuem para o aumento 

da colonização de Candida spp. diferem no grupo de portadores de elevadas 

quantidades de leveduras orais, ou seja, o uso de próteses, tabagismo e medicação 

(Figueiral  et al., 2015; Samaranayake, 1990) e, portanto, outros fatores não avaliados 

devem estar envolvidos. 
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Tendo em consideração os objetivos propostos e as limitações do presente 

estudo, este mostra que durante o período gestacional o número de mulheres sem cárie 

diminui e ocorre um aumento da incidência de cárie para Cut-off > II e > III dos 

critérios ICDAS II, em comparação com o mesmo período de tempo em mulheres não-

grávidas e saudáveis, sugerindo fortemente que a gravidez representa um período de 

risco para o aumento dos estádios iniciais das lesões de cárie.  

Este maior risco de cárie para gestantes pode estar relacionado com a alteração 

dos hábitos alimentares, sem adaptação efetiva das estratégias de higiene oral, bem 

como com alterações bioquímicas e microbiológicas orais, em particular com uma 

diminuição do pH salivar acompanhada por um aumento de leveduras orais. 

 A nossa investigação enfatiza a demanda de mais evidências científicas sobre o 

papel da gravidez na cárie dentária, e destaca a necessidade de promoção de medidas 

preventivas antes e durante o período gestacional. 
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ANEXO 1- Parecer da comissão de ética da Faculdade de Medicina Dentária     
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ANEXO 2 -Parecer do Hospital da Arrábida Porto, Portugal   
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ANEXO	  3-Explicação do estudo 

 

Implicações da gravidez na cavidade oral:  Alterações sal ivares  e  correlação com a 

incidência de cárie  dentária .  

 

Explicação do estudo 

A saúde da mulher grávida é condicionada por um conjunto de alterações, nomeadamente 

hormonais, que são determinantes para o agravamento da sua condição oral. Embora na 

gravidez as alterações hormonais tenham repercussões na fisiologia oral, a perda de dentes 

durante este período tem sido principalmente atribuída à negligência com a higiene oral 

predispondo para cáries e doença periodontal. 

Não obstante, o aumento da prevalência de cárie entre mulheres grávidas começou a ser 

considerado num registo bioquímico e fisiológico em que a saliva desempenha um papel 

preponderante. 

Ainda assim, a forma como as variações hormonais, decorrentes da gravidez, 

contribuem para um aumento da incidência de cárie, e consequentemente pioram a saúde oral, 

não estão totalmente esclarecidas e documentadas. Os estudos encontrados são relativamente 

poucos e discordantes.   

 

Objetivos:  

Este estudo tem como objectivo estudar as possíveis alterações no que respeita ao pH, 

composição bioquímica e microbiológica da saliva em mulheres grávidas, quando comparadas 

com mulheres não grávidas, e verificar se essas alterações são determinantes para um 

agravamento da condição oral, nomeadamente no que respeita a um aumento da incidência de 

cárie dentária. 

 

Resultados/Benefícios esperados: 

 Em Portugal há uma escassez de estudos relativos a esta problemática. Esta ausência de 

dados nacionais justifica, por si só, esta investigação, que se espera ser importante para tentar 

estabelecer as necessidades de acompanhamento e tratamento durante o período de gestação. 
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 Riscos/Desconforto 

 De forma a cumprir o protocolo de investigação será realizada uma consulta de exame clínico, 

para além do preenchimento de uma ficha clínica relativa à história médica e dentária das 

mulheres em questão, bem como a colheita de saliva. O risco/ desconforto provocado pela 

colheita da mesma será o inerente a um exame clínico não invasivo.  

Nesse sentido, não se prevêem quaisquer riscos associados à participação neste estudo. 

 

Metodologia: 

Será realizado um inquérito que visa recolher informações relativas  idade, sexo, etnia, 

literacia, tempo de gestação   peso, pressão arterial, medicação atual, episódios infeciosos 

recentes, idade da primeira consulta de medicina dentária, higiene oral, uso de flúor, uso de 

colutórios, frequência da escovagem, hábitos dietéticos e possíveis alterações gastrointestinais. 

Efetuar-se-á a colheita de saliva não-estimulada e estimulada (pastilhas de parafina). A saliva 

será colhida durante 5 minutos e volume será quantificado por gravimetria e a taxa de fluxo 

salivar será determinada. A saliva será colhida em ambiente calmo  e pelo menos 2h depois de 

comer, de escovar os dentes e de bochechar. O pH da saliva estimulada e não-estimulada será 

determinado imediatamente após a colheita usando tiras de pH. A saliva não-estimulada e 

estimulada será congelada a -80ºC para posterior avaliação microbiológica e bioquímica. 

 Em seguida, será realizado um exame clínico intra-oral não invasivo para avaliar o 

índice de cárie (ICDAS II).   

 

 

Características éticas: 

Todos os dados recolhidos serão tratados com respeito pela sua privacidade e de forma 

anónima, depois de aprovados pela Comissão de Ética da Faculdade de Medicina Dentária da 

Universidade do Porto. 

 

 

Participação e/ou desistência espontânea 

A sua participação neste estudo é livre e como tal poderá recusar participar no mesmo. Se 

porventura decidir participar no estudo, poderá em qualquer momento desistir.  
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Confidencialidade: 

Todos os registos efectuados neste estudo serão totalmente confidenciais. Em todas as 

publicações referentes a este estudo será salvaguardada a sua identidade e o anonimato. 

 

Declaro que recebi e li a explicação do estudo ´´ Implicações da gravidez na cavidade oral: 

Alterações salivares e correlação com a incidência de cárie dentária``. 

 

A participante: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Porto,__de____________ de 20___. 

 

 

 

 

 

 

A	   equipa	   de	   investigação:	   Drª.	   Rute	   Rio	   _	   telemóvel:	   968020234_	   e-‐mail:	   ruterio81@hotmail.com;	   Professor	  
Doutor	   Mário	   Jorge	   Silva_	   e-‐mail:msilva@fmd.up.pt;	   Professora	   Doutora	   Benedita	   Sampaio	   Maia_	   e-‐mail:	  
bmaia@fmd.up.pt;	  Professor	  Doutor	  Álvaro	  Azevedo_	  e-‐mail:	  aazevedo@fmd.up.pt	  

Faculdade	  de	  Medicina	  Dentária	  da	  Universidade	  do	  Porto_Rua	  Dr.	  Manuel	  Pereira	  da	  Silva	  4200-‐393	  Porto	  

Telefone:225500448/225093938	  
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ANEXO	  4-Declaração de consentimento informado, livre e esclarecido  

 	  

DECLARAÇÃO	  DE	  CONSENTIMENTO	  INFORMADO	  

	  

_____________________________________________(nome	  completo),	  compreendi	  a	  explicação	  que	  me	  

foi	  fornecida,	  por	  escrito	  e	  verbalmente,	  acerca	  da	  investigação	  com	  o	  título	  “Implicações	  

da	  gravidez	  na	  cavidade	  Oral:	  Alterações	  salivares	  e	  correlação	  com	  a	  incidência	  de	  

cárie	  dentária”	  conduzida	  pela	  investigadora	  Rute	  Patrícia	  Alves	  do	  Rio	  Pereira	  de	  Sousa	  

na	   Faculdade	   de	   Medicina	   Dentária	   da	   Universidade	   do	   Porto,	   para	   a	   qual	   é	   pedida	   a	  

minha	   participação.	   Foi-‐me	   dada	   oportunidade	   de	   fazer	   as	   perguntas	   que	   julguei	  

necessárias,	  e	  para	  todas	  obtive	  resposta	  satisfatória.	  

Tomei	   conhecimento	   de	   que,	   de	   acordo	   com	   as	   recomendações	   da	   Declaração	   de	  

Helsínquia,	   a	   informação	   que	   me	   foi	   prestada	   versou	   os	   objetivos,	   os	   métodos,	   os	  

benefícios	   previstos,	   os	   riscos	   potenciais	   e	   o	   eventual	   desconforto.	   Além	   disso,	   foi-‐me	  

afirmado	  que	  tenho	  o	  direito	  de	  decidir	  livremente	  aceitar	  ou	  recusar	  a	  todo	  o	  tempo	  a	  sua	  

participação	  no	   estudo.	   Sei	   que	  posso	   abandonar	  o	   estudo	   e	  que	  não	   terei	   que	   suportar	  

qualquer	  penalização,	  nem	  quaisquer	  despesas	  pela	  participação	  neste	  estudo.	  

Foi-‐me	   dado	   todo	   o	   tempo	   de	   que	   necessitei	   para	   refletir	   sobre	   esta	   proposta	   de	  

participação.	  

Nestas	  circunstâncias,	  consinto	   	  participar	  neste	  projeto	  de	  investigação,	  tal	  como	  me	  foi	  

apresentado	   pela	   investigadora	   responsável	   sabendo	   que	   a	   confidencialidade	   dos	  

participantes	  e	  dos	  dados	  a	  eles	  referentes	  se	  encontra	  assegurada.	  

Mais	   autorizo	   que	   os	   dados	   deste	   estudo	   sejam	   utilizados	   para	   este	   e	   outros	   trabalhos	  

científicos,	  desde	  que	  irreversivelmente	  anonimizados.	  

Data	  __/__/__	  

	  

Assinatura	  da	  participante:	  

	  

_____________________________________________________________________________	  

A	  Investigadora:	  
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_________________________________________________________________________	  
Drª.	  Rute	  Rio	  _	  telemóvel:	  968020234_	  e-‐mail:	  ruterio81@hotmail.com	  

Faculdade	  de	  Medicina	  Dentária	  da	  Universidade	  do	  Porto_Rua	  Dr.	  Manuel	  Pereira	  da	  Silva	  4200-‐393	  Porto	  

Telefone:225500448/225093938	  

	  

O	  	  Orientador:	  

_____________________________________________________________________________	  
	  Professor	  Doutor	  Mário	  Jorge	  Silva	  _	  e-‐mail:	  msilva@fmd.up.pt	  

Faculdade	  de	  Medicina	  Dentária	  da	  Universidade	  do	  Porto_Rua	  Dr.	  Manuel	  Pereira	  da	  Silva	  4200-‐393	  Porto	  

Telefone:225500448/225093938	  

A	  Coorientadora:	  

	  	  

	  Professora	  Doutora	  Benedita	  Sampaio	  Maia_	  e-‐mail:	  bmaia@fmd.up.pt	  

Faculdade	  de	  Medicina	  Dentária	  da	  Universidade	  do	  Porto_Rua	  Dr.	  Manuel	  Pereira	  da	  Silva	  4200-‐393	  Porto	  

Telefone:225500448/225093938	  
	  	  

O	  	  Coorientador:	  

	  

	  Professor	  Doutor	  Álvaro	  Azevedo_	  e-‐mail:	  aazevedo@fmd.up.pt	  	  

Faculdade	  de	  Medicina	  Dentária	  da	  Universidade	  do	  Porto_Rua	  Dr.	  Manuel	  Pereira	  da	  Silva	  4200-‐393	  Porto	  

Telefone:225500448/225093938	  
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ANEXO 5- Questionário (dados sociodemográficos) 

 

	 

            
 

 Implicações  da gravidez na cavidade oral :   

Alterações  sal ivares  e  corre lação com a incidência de cárie  dentária 	  

	  

	  

	  	  

Nome________________________________________________________________	  

Data	  de	  Nascimento___/___/___	  

Naturalidade______________________________	  

Contactos_______________/_____________________	  e-‐mail_____________________	  

Nível	  	  de	  escolaridade___________________________	  Profissão_______________	  

 

 

 

 

 

 

 

	  

CÓDIGO:___________
___	  
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ANEXO 6- Inquérito às participantes (grávidas e não grávidas) 

 

  

                                
Implicações da gravidez na cavidade oral:   

           Alterações sal ivares  e  correlação com a incidência de cárie  dentária	  

	  

Inquérito	  ao	  Participante	  

I-‐ Antecedentes	  Pessoais:	  	  	  

	   	   	   	   	   	   Sim	  	  	  	  	  	  	  	  Não	  

	  

	  

Fez	  ou	  faz	  quimioterapia?	  	  

Sim	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Não	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

Fez	  ou	  faz	  radioterapia?	  

Sim	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Não	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

Alterações	  gastrointestinais(	  nos	  dois	  últimos	  anos)	  

Náuseas	  

Diabetes	   	   	  

Hipertensão	   	   	  

D.renal	   	   	  

D.Cardiaca	   	   	  

Inf.Urinária	   	   	  

Alterações	  da	  tiroide	   	   	  

D.	  respiratória	   	   	  

D.	  Neurológica	   	   	  

D.	  Hepática	   	   	  

Doenças	  sexualmente	  transmissíveis	  	  	  	  	  	   	   	  

Transf.	  Sanguínea	   	   	  

Doenças	  Neoplásicas	   	   	  

	  

CÓDIGO:_________
_	  
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Vômitos	   	  

Refluxo	  	  

	  

Se	  sim	  qual	  a	  frequência	  semanal__________vezes/semana	  

	  

	  
II-‐ Medicação	  

	  

Está	  a	  fazer	  algum	  tratamento	  médico?	  

	  	  	  	  	  Sim	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Não	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Qual?____________	  
	  	  

Que	  medicamentos	  toma	  regularmente?	  

	  	  

	  

III-‐ Hábitos	  tabágicos	  

	  

Atualmente:	  

	  	  	  	  	  Não	  Fumadora	  	   	  

	  	  	  	  	  Fumadora	  (	  menos	  de	  20	  cigarros/dia)	  	   	  

	  	  	  	  	  Fumadora	  (	  20	  ou	  mais	  de	  20	  cigarros/	  dia)	   	  

No	  passado	  (últimos	  5anos)	  

	  	  	  	  	  Não	  fumadora	   	  

	  	  	  	  	  Fumadora	  (	  menos	  de	  20	  cigarros/dia)	  	   	  

	  	  	  	  	  Fumadora	  (	  20	  ou	  mais	  de	  20	  cigarros/	  dia)	   	  

	  

	  

IV-‐ Hábitos	  Dietéticos	  

	  

Costuma	  consumir	  doces	  (bolachas,	  compotas,	  chocolates,…)?	  

	  Sim	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Não	  

	  

	  	  

	  	   	  	  Se	  Sim	  em	  que	  período	  do	  dia?	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Peq.almoço	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Almoço	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lanche	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Jantar	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ceia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Durante	  a	  noite	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Costuma	  colocar	  açúcar	  no	  café,	  leite,	  chá?	  

	  Sim	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Não	  
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V-‐ Hábitos	  de	  higiene	  Oral	  	  	  	  

	  

Uso	  de	  Dentífrico	  com	  flúor	  fluoretado	  

Sim	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Não	  

	  	  

Frequência	  de	  escovagem	  

0	  vezes	  /dia	  	  	   	  

1	  vez/dia	   	  

2	  vezes/dia	  	  	   	  

3	  ou	  mais	  vezes/dia	   	  
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ANEXO 7 - Inquérito às participantes (grávidas) 

                           
             

Data: 
 

Implicações da gravidez na cavidade oral:   

           Alterações sal ivares  e  correlação com a incidência de cárie  dentária	  

	  

Inquérito	  ao	  Participante	  

Responda	  apenas	  se	  estiver	  grávida	  
	  
Tempo	  de	  gestação?	  _____Semanas	  
	  
Fez	  algum	  tratamento	  antibiótico	  ou	  anti-‐inflamatório	  desde	  o	  início	  da	  gravidez?	  
	  Sim	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Não	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Qual?____________	  

	  
Alterou	  os	  hábitos	  alimentares	  durante	  o	  período	  de	  gestação?	  
	  Sim	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Não	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Se	  sim	  de	  que	  forma?	  

Ingere	  mais	  alimentos	  	  	  	  	  

Ingere	  menos	  alimentos	  

Faz	  mais	  refeições	  entre	  as	  refeições	  principais	  (peq.	  Almoço/almoço	  e	  jantar)	  

	  
Alterou	  os	  hábitos	  de	  higiene	  durante	  o	  período	  de	  gestação?	  
	  Sim	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Não	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Se	  sim	  de	  que	  forma?	  

Escova	  mais	  vezes	  

Escova	  menos	  vezes	  

Escova	  durante	  mais	  tempo	  

Escova	  durante	  menos	  tempo	  

	  
	  

	  

CÓDIGO:_________
_	  
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Fez	  alguma	  consulta	  de	  Medicina	  Dentária	  desde	  o	  início	  da	  gravidez?	  
	  Sim	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Não	  
	  

Se	  sim	  qual	  foi	  o	  motivo	  da	  consulta?	  
Dor	  	  	  	  	  	  	  	  

Rotina	  

Sangramento	  gengival	  

Outro	  

	  
Fez	  algum	  	  tratamento	  dentário	  desde	  o	  inicio	  da	  gravidez?	  
	  Sim	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Não	  
	  
Fez	  alguma	  aplicação	  de	  flúor	  tópico	  desde	  o	  início	  da	  gravidez?	  
	  Sim	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Não	  
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ANEXO 8 -  Odontograma utilizando os critérios do índice ICDAS II   

                            
    

Implicações da gravidez na cavidade oral:  

           Alterações salivares e correlação com a incidência de cárie dentária 

DATA: 

Odontograma	  

	   18	   17	   16	   15	   14	   13	   12	   11	   21	   22	   23	   24	   25	   26	   27	   28	  

Oclusal	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Distal	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Vestibular	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Mesial	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Palatino	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  

	   48	   47	   46	   45	   44	   43	   42	   41	   31	   32	   33	   34	   35	   36	   37	   38	  

Oclusal	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Distal	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Vestibular	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Mesial	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Lingual	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
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	   Códigos:	  

Dente	  com	  Prótese	  Fixa	   PF	  

Dente	  com	  implante	   I	  

Ausente	  por	  cárie	   AC	  

Ausente	  por	  outros	  motivos	   A	  

Não	  Erupcionado	  	   NE	  

Dente	  fraturado	   F	  

Restauração	  fraturada	   RF	  

Restauração	  temporária	   RT	  

Restauração	  a	  compósito/amálgama/IV	   RD	  

ICDAS	  

Dente	  são	   0	  

Alteração	  visível	  em	  esmalte	  apenas	  depois	  de	  secar	   1	  

Alteração	  visível	  	  em	  esmalte	  humedecido	   2	  

Quebra	  do	  esmalte	  sem	  exposição	  dentinária	   3	  

Alteração	  ao	  nível	  da	  dentina	  (não	  cavitada)	   4	  

Cavidade	  em	  esmalte	  com	  exposição	  de	  dentina	   5	  

Cavidade	  extensa	  (envolve	  mais	  de	  metade	  da	  face	  dentária)	   6	  

	  

PH:	  
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