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RESUMO 

Os agentes patogénicos periodontais maternos são associados a complicações materno-fetais 

há várias décadas. Com efeito, a exposição, in utero, do feto a certas bactérias, pode causar 

complicações como, por exemplo, o parto prematuro ou o baixo peso ao nascimento, entre 

outras. Além disso, a disseminação destas bactérias a nível sistémico da mãe pode igualmente 

causar complicações graves como, por exemplo, a pré-eclâmpsia. 

Com a realização deste trabalho objetiva-se reunir informação que possa indicar possíveis 

linhas de associação entre os agentes patogénicos periodontais maternos e as complicações 

tanto maternas como fetais. 

Para a elaboração deste artigo de revisão bibliográfica, foram efetuadas pesquisas 

bibliográficas na base de dados PubMed® (National Library of Medicine, National Center for 

Biotechnology Information), de onde foram selecionados artigos publicados relacionados com 

esta temática. 

Os estudos avaliados permitiram concluír que, na maioria das vezes, existe uma ligação 

positiva incontestável entre os agentes patogénicos periodontais maternos e as complicações 

materno-fetais. Isto significa que as bactérias periodontais maternas, nomeadamente a 

Porphyromonas gingivalis, podem causar diversas complicações materno-fetais, entre as 

quais, o parto prematuro, o baixo peso ao nascimento e a pré-eclâmpsia. 

 

Palavras-chave: materna, patogénios periodontais, doença periodontal, complicações, feto, 

parto prematuro, baixo peso à nascença, pré-eclâmpsia.  
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ABSTRACT 

Maternal periodontal pathogens have been associated with maternal-fetal complications for 

several decades. In effect, the exposure, in utero, of the fetus to certain bacteria, can cause 

complications such as, for example, premature birth or low birth weight, among others. In 

addition, the spread of these bacteria at the mother's systemic level can also cause serious 

complications, such as pre-eclampsia. 

This work aims to gather information that can indicate possible lines of association between 

maternal periodontal pathogens and complications both maternal and fetal. 

For the preparation of this bibliographic review article, bibliographic searches were carried 

out in the PubMed® (National Library of Medicine, National Center for Biotechnology 

Information) database, from which articles published in this topic were selected. 

The studies that were evaluated allowed to conclude that, in most cases, there is an 

indisputable positive link between maternal periodontal pathogens and maternal-fetal 

complications. This means that maternal periodontal bacteria, namely Porphyromonas 

gingivalis, can cause several maternal-fetal complications, including premature birth, low 

birth weight and pre-eclampsia. 

 

Key words: maternal, periodontal pathogens, periodontal disease, complications, fetus, 

preterm birth, low birth weight, pre-eclampsia. 
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ABREVIATURAS 
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CAL 

HPS 

IgG 

IgM 

PD 

PI 

Bleeding On Probing 

Clinical Attachment Loss 

Hemorragia Pós-Sondagem 

Imunoglobulina G 

Imunoglobulina G 

Pocket Depth 

Plaque Index 

PS Profundidade de Sondagem 

TLR4 Toll Like Receptor 4 
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1.INTRODUÇÃO 

 

Os agentes patogénicos periodontais, são aqueles que fazem parte da constituição da placa 

bacteriana, e, que contribuem significativamente para o desenvolvimento da doença 

periodontal (Figura 1). Estes agentes podem incluir Porphyromonas gingivalis, Tannerella 

forsythensis, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, Fusobacterium nucleatum, Peptostreptococcus micros, 

Pophyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Treponema denticola, Treponema forsythia, 

Campylobacter rectus, Eubacterium nodatum, entre muitos outros (1, 2).  

 

 

Figura 1 - Agentes patogénicos periodontais. A base da pirâmide é composta por espécies que 
colonizam a superfície dentária nos estágios iniciais da formação do biofilme. 

Fonte:https://www.researchgate.net/profile/Vilma_Lima/publication/310792068/figure/fig
1/AS:431937560027146@1479993348070/Figura-251-Microbiologia-das-doencas-
periodontais-A-base-da-piramide-e-composta-por.png 

(Adaptado e sem a autorização do autor). 

 
 

https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/forsythia
https://www.researchgate.net/profile/Vilma_Lima/publication/310792068/figure/fig1/AS:431937560027146@1479993348070/Figura-251-Microbiologia-das-doencas-periodontais-A-base-da-piramide-e-composta-por.png
https://www.researchgate.net/profile/Vilma_Lima/publication/310792068/figure/fig1/AS:431937560027146@1479993348070/Figura-251-Microbiologia-das-doencas-periodontais-A-base-da-piramide-e-composta-por.png
https://www.researchgate.net/profile/Vilma_Lima/publication/310792068/figure/fig1/AS:431937560027146@1479993348070/Figura-251-Microbiologia-das-doencas-periodontais-A-base-da-piramide-e-composta-por.png
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A doença periodontal, que inclui gengivite e periodontite, esta última, predominantemente 

causada por bactérias anaeróbicas gram-negativas, define-se como uma inflamação crónica 

dos tecidos periodontais, que são tecidos de suporte dos dentes, e do osso alveolar. Isto 

resulta na destruição do tecido conjuntivo e, nos estadios mais avançados, na reabsorção do 

próprio osso alveolar (Figura 2). Esta doença pode ser, em alguns casos, assintomática, mas 

na maior parte das vezes é acompanhada por halitose, hemorragia gengival à escovagem e/ou 

pela presença de mobilidade dentária. Se a doença periodontal não for tratada, a longo prazo 

pode causar perda dentária. Esta doença constitui a causa mais comum de perda dentária nos 

adultos (3).  

 

Galloway foi o primeiro a sugerir, em 1931, que a doença periodontal materna (causada por 

agentes patogénicos periodontais maternos) pode apresentar um papel muito importante nas 

complicações materno-fetais (3). Desde então, houve um aumento progressivo de evidência 

científica, ligando os agentes patogénicos periodontais maternos (que causam a doença 

periodontal materna) às complicações materno-fetais (3). Os agentes patogénicos 

periodontais maternos estão associados a um determinado número de complicações 

materno-fetais. Entre estas complicações, a mais comum é o parto prematuro, o baixo peso 

ao nascimento (4) e a pré-eclâmpsia (5).  

Figura 2 – A doença periodontal inclui gengivite e periodontite. 
Fonte: Shihoko, Sohichi et al., 2019  
(Adaptado e sem a autorização do autor). 
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Os estudos epidemiológicos, publicados, sobre este tema, dividem-se principalmente em duas 

categorias: os estudos caso-controlo e os estudos de coortes. Nos estudos caso-controlo, são 

identificadas as mulheres que tiveram complicações durante a gravidez, compara-se então a 

exposição passada destas à doença periodontal, com indivíduos controlo saudáveis (6-18). 

Nos estudos de coortes, as mulheres são seguidas durante a gravidez. Isso permite ver se entre 

estas mulheres, as que têm doença periodontal vão demonstrar maior incidência de 

complicações materno-fetais, comparando com as que têm o periodonto saudável (19-25).  

Comparativamente aos estudos caso-controlo, os estudos de coortes também variam em 

termos de dimensão das amostras, diversidade das populações, critérios de definição da 

doença periodontal e das complicações materno-fetais. Estes estudos demonstraram que as 

mulheres grávidas com doença periodontal, são 20 vezes mais suscetíveis de sofrer de 

complicações materno-fetais, do que as mulheres grávidas com periodonto saudável (19-21, 

26-28).  

 

Quanto ao impacto da inflamação causada pelos agentes patogénicos periodontais maternos 

e os seus fatores de virulência, estes, encontrados nas bolsas periodontais, induzem uma 

resposta imunológica periodontal local que inclui, principalmente, a produção de citocinas 

inflamatórias e anticorpos, contra essas bactérias periodontais maternas. Se esta resposta 

imunológica e os neutrófilos não são capazes de manter a infeção localizada (por causa, por 

exemplo, de uma baixa resposta das IgG maternas a estas bactérias), então as bactérias 

periodontais maternas e/ou os seus fatores de virulência assim como as citocinas 

inflamatórias podem obter, pela circulação sanguínea, acesso sistémico. Isto será 

particularmente evidenciado por sinais clínicos de Hemorragia Pós Sondagem (HPS) e de 

aumento da profundidade de sondagem (PS) durante a gravidez. A presença de bactérias 

periodontais na circulação sanguínea materna vai provocar ao hospedeiro (a mãe) uma 

resposta imunitária, que desencadeará um segundo ciclo de resposta inflamatória (desta vez, 

sistémica) principalmente pela produção de mais citocinas inflamatórias e de moléculas como 

a proteína C-reativa. Eventualmente, as bactérias periodontais maternas e/ou os seus fatores 

de virulência, assim como as citocinas inflamatórias, alcançam a placenta, já que cerca de 40% 

de todas as gravidezes estão associadas à uma certa resposta dos anticorpos IgM fetais a 

agentes patogénicos periodontais maternos. Isto pode lavar a uma infeção da placenta, 

originando uma nova resposta inflamatória, desta vez localizada na interface feto-placentária, 



12 
 

acompanhada pela produção de mais citocinas inflamatórias. Estas citocinas, mesmo se 

produzidas para combater a infeção, também podem causar uma destruição tecidular, tal 

como acontece nos tecidos periodontais. Como a integridade estrutural placentária é vital 

para uma boa troca de nutrientes entre a mãe e o feto, qualquer dano tecidular placentário 

pode contribuir para um crescimento fetal prejudicado, o que, por sua vez, pode levar a 

recém-nascidos com baixo peso ao nascimento (1). 

Igualmente, danos (por exemplo, estruturais) na placenta podem perturbar o fluxo sanguíneo 

normal entre a mãe e o feto, afetando a pressão sanguínea materna e lavando à pré-

eclâmpsia. O aumento da produção de citocinas inflamatórias também pode contribuir à 

ruptura prematura das membranas, à contração do útero, levando ao parto prematuro ou 

mesmo ao aborto espontâneo (1). 

 

Finalmente, os agentes patogénios periodontais maternos e/ou os seus fatores de virulência 

assim como as citocinas inflamatórias, podem atravessar o placenta e entrar na circulação 

fetal. Assim, eles podem desencadear uma nova resposta imunológica fetal, evidenciada pelos 

elevados níveis, observados, de IgM fetal contra os agentes patogénicos periodontais 

maternos. Se o feto não consegue controlar esta infeção, as bactérias periodontais maternas 

e/ou os seus fatores de virulência podem obter acesso à vários tecidos fetais, iniciando 

respostas inflamatórias locais e, consequentemente, causando danos (por exemplo, 

estruturais) aos tecidos e órgãos fetais. Dependendo da dimensão dos danos, o recém-nascido 

pode ou não sobreviver no período perinatal. Contudo, os recém-nascidos que sobrevivem, 

podem possuir deficiências, que podem mesmo comprometer a sua qualidade de vida, até 

durante a sua idade adulta (1).  
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2.MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para a realização deste artigo de revisão bibliográfica procedeu-se a uma pesquisa na base de 

dados PubMed® (National Library of Medicine, National Center for Biotechnology 

Information), com os termos MeSH: maternal, periodontal pathogens, periodontal disease, 

complications, fetal, preterm birth, low birth weight e pre-eclampsia, sem qualquer limitação 

temporal e com limitação aos idiomas inglês, espanhol, francês ou português. Foram também 

utilizadas algumas referências de artigos específicos pela relevância da temática abordada nas 

mesmas. 

 

Um dos critérios de inclusão de artigos, foi a presença de informação relevante para o 

conhecimento sobre o impacto dos agentes patogénicos periodontais maternos nas 

complicações materno-fetais. 

Foram critérios de exclusão, isto é, foram rejeitados todos os artigos com idioma diferente do 

inglês, espanhol, francês ou português, e/ou com baixo fator de impacto.  

Nas várias pesquisas efetuadas foram utilizados os marcadores booleanos AND e OR. Tendo 

sido obtidos um total de 1266 artigos, dos quais 109 foram selecionados e 70 foram incluídos 

(Figura 3). 

 

 

Figura 3 – Esquematização da pesquisa e da seleção das referências bibliográficas. 
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3.DESENVOLVIMENTO 

 

3.1. Parto prematuro 

 

O parto prematuro define-se como parto que acontece antes das 37 semanas de gestação (a 

37ª semana estando incluída). Este tipo de parto constitui a maior causa mundial de 

mortalidade/morbilidade neonatal humana, sendo responsável de cerca de 75-85% das 

mortes neonatais precoces assim como, de elevadas taxas de efeitos adversos (a curto prazo 

mas também a longo prazo) (29, 30). 

 

A patogénese do parto prematuro é considerada multifatorial, podendo ser desencadeada por 

múltiplos mecanismos nomeadamente infeção, isquemia uteroplacentária, hemorragia, 

stress, processos imunológicos, entre outros. No entanto, todos estes fatores de risco têm 

origem no desenvolvimento de uma condição pró-inflamatória (31, 32). As infeções do útero, 

em particular, são responsáveis de 25-40% de todos os partos prematuros. Este tipo de 

infeções estão fortemente ligadas a um estado sistémico pró-inflamatório (33). 

 

No entanto, outras fontes de infeção, incluindo a cavidade oral, podem facilitar a transmissão 

hematológica de agentes patogénicos, que afetam o desenvolvimento normal da gravidez 

(34). As doenças periodontais (gengivite e periodontite) constituem as infeções crónicas, da 

cavidade oral, mais comuns, afetando até 50% dos humanos (35) e, são consideradas como 

um dos principais fatores de risco orais para as complicações relacionadas com a gravidez 

(partos prematuros, baixo peso ao nascimento e pré-eclâmpsia) (28, 36). 

 

Durante uma inflamação periodontal prolongada, os agentes patogénicos periodontais 

invadem os tecidos periodontais, entram na corrente sanguínea provocando bacteriemias 

transitórias (37), e disseminam-se a nível sistémico afetando diferentes órgãos. De facto, 

importantes agentes patogénicos periodontais foram detetados em placentas de mulheres 

com pré-eclâmpsia (38) e no líquido amniótico de mulheres que sofreram parto prematuro 

(39-41). Apoiando-se no facto que a doença periodontal é caracterizada por períodos de 

exacerbação e de remissão, um estudo de coortes avaliou se a presença de doença 
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periodontal ativa levava a um maior risco de complicações materno-fetais, neste caso ao parto 

prematuro (28). Este estudo concluiu que as mulheres grávidas com doença periodontal ativa, 

tinham um risco acrescido de parto prematuro, comparado com as mulheres grávidas com 

periodonto saudável (28).  

 

Madianos et al. (42), utilizando amostras de sangue do cordão umbilical de recém-nascidos 

por parto prematuro, demonstraram uma exposição fetal incontestável a agentes patogénicos 

periodontais maternos, já que foram detetadas imunoglobulinas maternas G (IgG), bem como 

imunoglobulinas fetais M (IgM) a um ou mais agentes patogénicos periodontais maternos 

específicos. Neste mesmo estudo (42), evidenciou-se uma taxa muito elevada de partos 

prematuros (66,7% num total de 812 partos) e em particular, um baixo nível de resposta 

materna das IgG à Porphyromonas gingivalis, combinada com um elevado nível de resposta 

fetal das IgM ao Campylobacter rectus, sugerindo que P. gingivalis e C. rectus poderiam atuar 

como agentes infeciosos fetais que provoquem complicações durante a gravidez (43). 

 

Arce et al. (44) efetuaram um estudo baseado na hipótese de que Campylobacter rectus e 

Porphyromonas gingivalis eram capazes de induzir restrições no crescimento do feto, 

inflamação placentária e aumento da expressão do TLR4. Este estudo foi efetuado em modelo 

animal roedor (ratas fêmeas) cuja cavidade oral foi infetada com estes dois agentes 

patogénicos e que posteriormente foram acasaladas com ratos machos. Os resultados deste 

estudo mostraram uma expressão aumentada do TLR4 na placenta das ratas fêmeas infetadas 

pelos dois agentes patogénicos periodontais (Figura 4).  
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Apoiando-se no facto de que os mecanismos de ação do TLR4 estão implicados na patogénese 

dos partos prematuros (45), Arce et al. (44) puderam concluir que os agentes patogénicos 

periodontais maternos, neste caso Campylobacter rectus e Porphyromonas gingivalis, podem 

causar uma regulação anormal do TLR4 placentário, causando partos prematuros.  

 

Os estudos microbiológicos constituem uma outra evidência da possível associação da doença 

periodontal com as complicações materno-fetais. Como já mencionado anteriormente, a 

doença periodontal é uma doença infeciosa, provocada maioritariamente por bactérias 

anaeróbias gram-negativas. Aliás, diversos estudos (42, 46, 47), demonstram precisamente 

que, quando existe, simultaneamente, exposição fetal a bactérias orais maternas e resposta 

inflamatória, o risco de parto prematuro é muito elevado, com uma proporção de 4:7. No 

estudo de Socransky et al. (46), as bactérias anaeróbias gram-negativas são divididas em 

complexos microbianos, sendo que a cada um dos quais é atribuído uma cor diferente. Os 

complexos “azul”, “verde”, “amarelo” e “violeta” são constituídos por bactérias do biofilme 

pouco agressivas. O complexo “cor-de-laranja” (Campylobacter rectus, Fusobacterium 

nucleatum, Peptostreptococcus micros, Prevotella intermedia and Prevotella nigrescence) é 

constituído por bactérias do biofilme moderadamente agressivas. Finalmente, o complexo 

Figura 4 – Ilustração do estudo da infeção da cavidade oral de ratos fêmeas com Porphyromonas 
gingivalis e Campylobacter rectus, e posterior acasalamento com ratos machos. 
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“vermelho” (Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythensis and Treponema denticola) é 

constituído por bactérias do biofilme muito agressivas. As bactérias tornam-se mais agressivas 

com a maturação progressiva dos complexos. Com a progressão da doença periodontal, o 

sistema imunitário do hospedeiro responde com a produção de anticorpos contra as 

diferentes espécies bacterianas (Figura 5) (46). 

  

 

 

 

No estudo de Medianos et al. (42) foi examinada a prevalência de várias bactérias periodontais 

juntamente com a resposta dos anticorpos materno-fetais contra estes microrganismos, em 

400 mulheres grávidas. O objetivo era correlacionar os resultados com as complicações 

materno-fetais, tendo-se concluído que a taxa de partos prematuros era superior em 

mulheres sem uma resposta das IgG (imunooglobulinas com papel protetor) contra as 

bactérias do complexo “vermelho” (46). Além disso, observou-se uma resposta mais forte das 

IgM fetais contra as bactérias do complexo “cor-de-laranja” (46), nos recém-nascidos por 

parto prematuro (comparando com os recém-nascidos por parto normal) (42). Outros estudos 

não só confirmaram estes resultados, como também demonstraram que, entre os fetos com 

uma forte resposta das IgM contra as bactérias periodontais, aqueles que também 

Figura 5 – Os complexos de Socransky et al., 1998 
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demonstraram uma resposta inflamatória (taxas elevadas de proteína C-reativa e de 

interleucinas) tinham um risco mais acrescido de nascer por parto prematuro (47). Na 

globalidade todos estes achados apoiam o facto que, uma infeção periodontal materna, na 

ausência de uma resposta dos anticorpos maternos (com papel protetor), está associada a 

uma disseminação sistémica das bactérias periodontais orais maternas que passam para o 

feto e resultam em complicações materno-fetais, nomeadamente, partos prematuros. 

Consequentemente, o elevado número de IgM fetais contra esses agentes patogénicos 

periodontais, especialmente Porphyromonas gingivalis, nos recém-nascidos por parto 

prematuro, evoca a possibilidade que esses agentes patogénicos orais maternos específicos 

podem servir como agentes de infeção primária, provocando assim complicações materno-

fetais.  

 

Ryu et al. (48) efetuaram um estudo cujo objetivo era determinar se, entre as mães (neste 

caso Coreanas), as condições periodontais ou comportamentos de risco em termos de saúde 

oral, constituíam fatores de risco para parto prematuro, e, se agentes patogénicos 

periodontais maternos, constituíam indicadores de risco para parto prematuro. Este estudo 

foi um estudo caso-controlo que envolve 172 mulheres Coreanas, das quais 59 deram à luz 

por parto prematuro (grupo dos casos) e 113 deram à luz por parto normal (grupo dos 

controlos). Neste estudo, os autores observaram que a Porphyromonas gingivalis estava mais 

presente no periodonto das mulheres do grupo de parto prematuro. 

 

Para responder a seguinte questão: “Será que o tratamento periodontal, em mulheres 

grávidas com doença periodontal, pode reduzir a incidência de complicações materno-fetais?” 

temos como exemplo três estudos aleatórios de intervenção (49-51). Em cada um destes 

estudos, as mulheres grávidas com doença periodontal foram divididas, aleatoriamente, em 

dois grupos: as mulheres do primeiro grupo, que receberam tratamento periodontal durante 

a gravidez e as do segundo grupo, que não receberam qualquer tipo de tratamento 

periodontal . No primeiro estudo, foi relatada uma redução de 28% no parto prematuro de 

recém-nascidos com baixo peso ao nascimento, no grupo das mulheres que receberam 

tratamento periodontal durante a gravidez. Contudo a diferença entre os dois grupos não foi 

estatisticamente significativa, provavelmente devido á reduzida dimensão da amostra (49). 

No segundo estudo, concluiu-se não só que a doença periodontal é um fator de risco 
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significativo para o parto prematuro de recém-nascidos com baixo peso ao nascimento, mas 

também que não se verifica uma redução significativa do risco de parto prematuro se o 

tratamento periodontal for efetuado durante a gravidez (50). No terceiro estudo, verificou-se 

que o tratamento periodontal, durante a gravidez, podia reduzir o risco de parto prematuro 

(51).  

 

Um outro estudo que pode também responder à questão: “Será que o tratamento 

periodontal, em mulheres grávidas com doença periodontal, prévio à gravidez destas, pode 

reduzir a incidência de complicações materno-fetais?”  é o estudo de Ryu et al. (48), o qual já 

se abordou anteriormente. Adicionalmente, estes autores também verificaram que as 

mulheres que fizeram uma curetagem periodontal, antes da gravidez, faziam parte do grupo 

de mulheres que deram à luz por parto normal (grupo dos controlos).  

 

Finalmente, pode-se afirmar que os quatro estudos (48-51) apontam para o mesmo facto: o 

tratamento periodontal, nas mulheres com doença periodontal, pode resultar numa redução 

significativa da taxa de parto prematuro, assim que num aumento significativo do peso, dos 

recém-nascidos, ao nascimento. 

 

 

3.2. Baixo peso ao nascimento 

 

Segundo a WHO (World Health Organization) o baixo peso ao nascimento define-se como 

peso, do recém-nascido ao nascimento, inferior a 2500 g (Figura 6) (5). Existem vários fatores 

de risco para o baixo peso ao nascimento, sendo que um dos grandes fatores de risco é a 

presença dos agentes patogénicos periodontais maternos, que possuem um papel 

determinante no desenvolvimento da doença periodontal (52). 
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Vários estudos (11-14, 20, 21, 23), apresentaram resultados que sugerem que a doença 

periodontal é um fator de risco para recém-nascidos com baixo peso ao nascimento (OR e RR 

entre 1,1 e 7,2). Quatro destes estudos (11-14) foram estudos caso-controlo enquanto que 

três (20, 21, 52) foram estudos de coortes. Todavia, um estudo de coortes realizado no Reino 

Unido (23) com 3738 mulheres grávidas, não encontrou associação entre os agentes 

patogénicos periodontais maternos e o baixo peso ao nascimento. 

 

Dasanayake et al. (12, 52) realizaram dois estudos: um em 1998 na Tailândia e um em 2001 

nos EUA. O estudo realizado em 1998 (12) foi um estudo caso-controlo envolvendo um grupo 

de casos, constituído por mulheres grávidas de baixo nível socioeconómico e com menor área 

gengival saudável, sendo que tinham muitas áreas da gengiva hemorrágica e com tártaro; e 

um grupo dos controlos, constituído por mulheres grávidas de nível socioeconómico mais alto 

e com maior área gengival saudável, sendo que tinham menos áreas da gengiva hemorrágica 

Figura 6 – Prevalência do baixo peso ao nascimento, à nível mundial, em 2015. 

Fonte: WHO; https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1230637/retrieve 

(Adaptado e sem a autorização do autor). 

 
 

https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1230637/retrieve
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e com tártaro. Neste estudo (12), os autores observaram que as mulheres do grupo dos 

controlos tinham menor risco de dar à luz recém-nascidos com baixo peso ao nascimento 

(OR=0,86), quando comparado com as mulheres do grupo dos casos, que tinham um risco 

acrescido de dar à luz a recém-nascidos com baixo peso ao nascimento (OR=3,9). Com este 

estudo (12), Dasanayake et al. concluíram que a doença periodontal constitui um fator de risco 

potencial e independente para o nascimento de recém-nascidos com baixo peso ao 

nascimento. Quanto ao estudo realizado em 2001 (52), este foi um estudo de coortes 

envolvendo 448 mulheres grávidas afro-americanas de nível socioeconómico semelhante 

(homogéneo), seguidas a partir do segundo trimestre da primeira gravidez. No fim do “follow-

up” foram observados 39 casos de recém-nascidos com baixo peso ao nascimento. Destes 39 

casos, 17 foram escolhidos, aleatoriamente, para constituir o grupo dos casos. Para constituir 

o grupo dos controlos foram escolhidas, aleatoriamente, 69 mulheres que deram à luz a 

recém-nascidos com peso normal ao nascimento. Posteriormente, foram avaliados os níveis 

séricos maternos de IgG contra agentes patogénicos periodontais maternos específicos. Neste 

estudo, os autores (52) observaram que os níveis séricos maternos de IgG específicos contra 

Porphyromonas gingivalis eram mais elevados no grupo dos casos (mulheres que deram à luz 

recém-nascidos com baixo peso ao nascimento), quando comparado com o grupo dos 

controlos (mulheres que deram à luz recém-nascidos com peso normal ao nascimento). 

Observou-se, assim, que as mulheres com níveis séricos maternos, mais elevados, de IgG 

específicos contra Porphyromonas gingivalis, tinham maior probabilidade de dar à luz recém-

nascidos com baixo peso ao nascimento (OR=4,1). Estes autores (52) concluíram que o 

nascimento de recém-nascidos com baixo peso ao nascimento estava associado à níveis 

séricos maternos mais elevados de IgG específicos contra Porphyromonas gingivalis. 

 

Sembene et al. (13) realizaram, em 2000, um estudo de coortes envolvendo 113 mulheres 

grávidas. Avaliaram o estado periodontal destas mulheres durante a gravidez e, quando elas 

deram a luz, tendo os seus recém-nascidos sido logo pesados. Os autores (13) observaram que 

66,1% dos recém-nascidos com baixo peso ao nascimento pertenciam a mães com doença 

periodontal. Desta forma, estes autores (13) concluíram que a doença periodontal era um 

potencial fator de risco para recém-nascidos com baixo peso ao nascimento. 
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Louro et al. (14) realizaram, em 2001, um estudo caso-controlo, selecionando aleatoriamente 

13 mães, que tinham dado à luz recém-nascidos com baixo peso ao nascimento (grupo dos 

casos) e 13 mães que tinham dado à luz recém-nascidos com peso normal ao nascimento 

(grupo dos controlos). Posteriormente, o estado periodontal de cada uma das 26 mulheres foi 

avaliado, quanto à extensão e quanto à severidade. Esta avaliação foi efetuada por um médico 

dentista especialista em periodontologia, que estava cego relativamente ao grupo a que 

pertencia cada uma das 26 mulheres. Estes autores (14) observaram que quanto mais severa 

era a progressão da doença periodontal da mãe, maior era a probabilidade de que a sua 

criança fosse um recém-nascido com baixo peso ao nascimento (OR=7,2). Com estes 

resultados, Louro et al. (14) concluíram que a doença periodontal poderia ser um fator de 

risco para recém-nascidos com baixo peso ao nascimento. 

 

Noutros estudos, sobre este tema, realizados em modelo animal, a Porphyromonas gingivalis 

e o Campylobacter rectus eram os dois tipos, entre outros, de agentes patogénicos 

periodontais, injetados em fêmeas de animais (hamsters, ratos, coelhos) grávidas (53-59). O 

local de injeção eram compartimentos biocompatíveis sintéticos subcutâneos, implantados 

anteriormente nestas fêmeas. O objetivo destas experiências era criar um local de infeção, 

distante da unidade feto-placentária mimetizando, de forma simplificada e reprodutível, uma 

infeção periodontal.  

 

Os resultados destes estudos (53-59) revelaram que a infeção materna com agentes 

patogénicos periodontais tinha um efeito prejudicial no crescimento e viabilidade fetal. Em 

especial, a Porphyromonas gingivalis e o Campylobacter rectus possuíam uma capacidade de 

disseminação, do compartimento subcutâneo, não só para os órgãos maternos (fígado, útero), 

mas também para os tecidos fetais e placentários (Figura 9). 
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Adicionalmente, a infeção pelos agentes patogénicos periodontais induzia uma alteração 

significativa na arquitetura da placenta, especialmente nas áreas com papel crítico na troca 

de nutrientes entre a mãe e o feto. Verificou-se também que, a presença de Porphyromonas 

gingivalis e Campylobacter rectus na cavidade oral da mãe, resultava no baixo peso do feto 

(os partos prematuros não ocorriam em modelo animal rato). O baixo peso dos fetos não era 

a única complicação, já que os recém-nascidos evidenciaram um elevado risco de morte 

perinatal, similar aos partos prematuros e partos de recém-nascidos com baixo peso ao 

nascimento. Finalmente, nos filhos, destes animais experimentais, que sobreviveram durante 

o período perinatal, foram observados valores aumentados de citocinas inflamatórias nos 

tecidos cerebrais, juntamente com alterações ulta estruturais na região hipocampal do 

cérebro. Curiosamente, essas mudanças no cérebro neonatal ocorrem de uma forma análoga 

ao efeito da infeção materna, no dano causado à substância branca observada em seres 

humanos. 

 

Figura 7 – Ilustração sobre os efeitos da disseminação da Porphyromonas gingivalis e Campylobacter 
rectus do compartimento subcutâneo, do modelo animal rato fêmea, grávida, onde os agentes 
patogénicos foram injetados. 
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3.3. Pré-eclâmpsia 

 

A pré-eclâmpsia é uma complicação da gravidez caracterizada por tensão arterial elevada e, 

em muitos casos, concentrações elevadas de proteínas na urina (60). Na forma grave pode 

haver rutura de glóbulos vermelhos, baixa concentração de plaquetas, função do fígado 

comprometida, disfunção renal, edema, dispneia por acumulação de líquido nos pulmões, 

distúrbios visuais, entre outros (Figura 7) (61). A pré-eclâmpsia cursa com o risco de morte, 

não só para a mãe mas também para o recém-nascido (62). 

  

 

 

 

 

Figura 8 – Sintomas gerais da pré-eclâmpsia. 

Fonte: https://richet-storage.s3.amazonaws.com/uploads/imagens/blog-richet-pre-

eclampsia-SINTOMAS.png 

(Adaptado e sem a autorização do autor). 

 
 

https://richet-storage.s3.amazonaws.com/uploads/imagens/blog-richet-pre-eclampsia-SINTOMAS.png
https://richet-storage.s3.amazonaws.com/uploads/imagens/blog-richet-pre-eclampsia-SINTOMAS.png


27 
 

Vários estudos, três estudos de caso-controlo (10, 63, 64) e um estudo de coortes (26), 

sugeriram a existência de uma associação entre a doença periodontal e a pré-eclâmpsia [ odds 

ratio (OR) entre 2,4 e 3,47]. No entanto, no estudo de coortes (26) realizado por Boggess et 

al., esta associação não foi identificada quando a doença periodontal foi identificada antes das 

26 semanas de gestação.   

 

Kunnen et al. (63) efetuaram, em 2007, um estudo objetivando verificar se existia uma 

associação entre a doença periodontal e as complicações materno-fetais, concretamente a 

pré-eclâmpsia) Este estudo era um caso-controlo, envolvendo 52 mulheres caucasianas, entre 

as quais 17 mulheres com história recente de pré-eclâmpsia no início precoce (grupo dos 

casos) e 35 mulheres com partos descomplicados (grupo dos controlos). Em cada uma das 52 

mulheres, foi realizado um exame periodontal completo para determinar a condição 

periodontal de cada uma, tendo sido recolhidas amostras da placa subgengival e análise 

posterior. Estas amostras foram analisadas por técnicas de cultura de agentes anaeróbios, 

para identificação de agentes patogénicos periodontais nomeadamente Micromonas micros 

e Campylobacter rectus, entre outros. Foram igualmente determinados potenciais fatores de 

confusão como a idade, o tabagismo, o nível educacional, a existência ou não de cuidados pré-

natais e o índice de massa corporal. Como resultados, Kunnen et al. descobriram que a doença 

periodontal severa foi encontrada em 82% das mulheres (14 das 17) com história recente de 

pré-eclâmpsia de início precoce, e em 37% das mulheres (13 das 35) com partos 

descomplicados. Também foi verificado que o agente periodontal Micromonas micros era 

mais prevalente no grupo dos casos, enquanto que o agente periodontal Campylobacter 

rectus era mais prevalente no grupo dos controlos. Os resultados deste estudo permitiram 

concluir que as mulheres caucasianas, com história recente de pré-eclâmpsia de início 

precoce, tinham piores condições periodontais, quando comparada com as mulheres 

caucasianas com partos descomplicados. 

 

Ha et al. (64) efetuaram, em 2011, um estudo que visava confirmar se existia uma associação 

entre comportamentos de saúde oral, doença periodontal e pré-eclâmpsia. Este estudo foi um 

estudo caso-controlo envolvendo 64 mulheres asiáticas (Coreanas), entre as quais 16 eram 

mulheres com história recente de pré-eclâmpsia (grupo dos casos) e 48 eram mulheres sem 

história recente de pré-eclâmpsia (grupo dos controlos). Foram recolhidos vários dados, tais 
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como demográficos, acerca de comportamentos de saúde e sobre doenças existentes à nível 

obstétrico e/ou sistémico, que pudessem influenciar a condição periodontal e a pré-

eclâmpsia. Em cada uma das 64 mulheres, foi realizado um exame periodontal completo para 

determinar a condição periodontal. A periodontite localizada foi definida pela perda clínica de 

inserção periodontal, superior a 3,5mm, em dois ou três locais, que não fossem no mesmo 

dente. A periodontite generalizada foi definida pela perda clínica de inserção periodontal, 

superior a 3,5mm, em mais de quatro locais que não fossem no mesmo dente. Foi também 

recolhido fluido crevicular gengival, com um cone de papel estéril, para análise quantitativa 

de Treponema denticola, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia e Tannerella 

forsythia. Quanto aos resultados, foi observado um OR de 4,79 para a periodontite localizada 

e de 6,60 para a periodontite generalizada. Como o OR era superior a 1, para cada uma das 

periodontites, Ha et al. puderam concluir que a periodontite, em geral, podia causar pré-

eclâmpsia, sendo que a generalizada mais que a localizada. Foi também observado que a 

proporção das mulheres que utilizavam fio dentário e escovilhão era muito menor nas 

mulheres com pré-eclâmpsia do que nas mulheres saudáveis. Finalmente, observou-se que 

havia uma prevalência significativamente maior de Prevotella intermedia nas mulheres com 

pré-eclâmpsia. Os resultados deste estudo permitiram ainda a Ha et al. concluir que a pré-

eclâmpsia poderia ser associada à condição periodontal da mãe e à higienização dentária 

interproximal.  

 

Canakci et al. (10) realizaram, em 2004, um estudo caso-controlo, envolvendo 41 mulheres 

grávidas com pré-eclâmpsia (grupo dos casos) e 41 mulheres grávidas normotensas e 

saudáveis (grupo dos controlos). Foram determinados, 48 horas antes do parto, em cada uma 

das 82 mulheres, o número de dentes, o número de restaurações e de lesões de cárie em 

todas as superfícies dentárias e os parâmetros clínicos periodontais, excluindo os terceiros 

molares. Foram também determinados potenciais fatores de confusão como a idade, o 

tabagismo, o nível educacional, a existência ou não de cuidados pré-natais, o nível sérico total 

de colesterol e o índice de massa corporal. Os autores (10) observaram que, mesmo que não 

houvesse uma diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos, quanto à 

percentagem de áreas com placa dentária, a percentagem das áreas com hemorragia pós 

sondagem (BOP – bleeding on probing) assim como o número de áreas com profundidade de 

sondagem >/= 4 mm (PD – probing depth) e com nível de inserção clinica >/= 3 mm (CAL – 
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clinical attachment level) eram significativamente mais elevadas no grupo das mulheres com 

pré-eclâmpsia, comparativamente com o grupo das mulheres normotensas. Após análise 

estatística dos diferentes dados, obtiveram um OR=3.47, o que demonstrou que as pacientes 

pré-eclâmpticas tinham uma probabilidade 3.74 vezes maior de terem doença periodontal, 

comparando com as pacientes normotensas. Com este estudo (10), Canacki et al. concluíram 

que a doença periodontal estava associada com um risco acrescido de desenvolvimento da 

pré-eclâmpsia. 

 

Boggess et al. (26) realizaram, em 2003, um estudo de coortes envolvendo 850 mulheres 

grávidas. Entre estas 850 mulheres, 621 tinham doença periodontal (grupo dos casos) e 229 

tinham o periodonto saudável (grupo dos controlos). Em cada uma das 621 mulheres com 

doença periodontal, esta última foi determinada às 37 semanas de gestação ou mesmo 

posteriormente. Com este estudo, os autores (26) obtiveram um OR=2.4, e, assim, puderam 

concluir que a doença periodontal estava associada a um risco acrescido de pré-eclâmpsia. 

 

 

3.4. Outras complicações materno-fetais 

 

3.4.1. Aborto espontâneo 

 

O mesmo estudo britânico (23), realizado em 2004 por Moore et al., que não encontrou 

nenhuma associação entre a doença periodontal e o parto prematuro, ou o baixo peso ao 

nascimento, sugeriu que existia uma associação entre a doença periodontal e o aborto 

espontâneo, entre as 12 e as 24 semanas de gestação. Com efeito, os autores (23) obtiveram 

um OR de 2.53, que permitiu sustentar as suas conclusões. 

 

 

3.4.2. Natimortos 

 

Um feto que morre após as 20 semanas de gestação, é designado de natimorto. No artigo 

publicado em 2006 por Shub et al. (3), após análise de vários artigos (53, 54, 65-67), os autores 
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(3) sugerem que a doença periodontal, especialmente um agente patogénico periodontal 

materno específico, Porphyromonas gingivalis, pode apresentar um papel determinante na 

etiologia de natimortos em humanos.  

 

 

3.4.3. Unidade de Cuidados Intensivos Neonatal 

 

No artigo publicado em 2006 por Bobetsis et al. (1), os autores afirmam que os recém-nascidos 

que possuem um número elevado de anticorpos IgM contra Porphyromonas gingivalis e 

Campylobacter rectus, apresentam uma probabilidade duas vezes superior a serem 

internados numa Unidade de Cuidados Intensivos Neonatal, assim como uma probabilidade 

três vezes superior de serem internados numa Unidade de Cuidados Intensivos Neonatal, por 

um período de mais de sete dias (Figura 8).  

 

 

 

 

Figura 9 – Exemplo de Unidade de Cuidados Intensivos Neonatal. 

Fonte:https://www.kockw.com/sites/EN/kocHospital/SiteAssets/kocHospitalTheme/img/ho

spitalPhotos/picu.jpg 

(Adaptado e sem a autorização do autor). 

 
 

https://www.kockw.com/sites/EN/kocHospital/SiteAssets/kocHospitalTheme/img/hospitalPhotos/picu.jpg
https://www.kockw.com/sites/EN/kocHospital/SiteAssets/kocHospitalTheme/img/hospitalPhotos/picu.jpg
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Jared et al. (68) efetuaram, em 2009, um estudo, envolvendo 650 recém-nascidos e cujo 

objetivo era determinar a relação entre a exposição fetal a agentes patogénicos periodontais 

maternos, nomeadamente a Porphyromonas gingivalis e Campylobacter rectus, e o 

internamento na Unidade de Cuidados Intensivos Neonatal. 

Os autores efetuaram a análise do cordão umbilical e, detetaram IgM fetais contra 

Porphyromonas gingivalis e Campylobacter rectus. A presença, no cordão, de pelo menos um 

anticorpo específico contra estes agentes patogénicos orais maternos, foi considerada como 

“seropositividade”. Foi igualmente determinado o nível sérico de proteínas C-reativas. 

Dos 650 recém-nascidos, 45 foram internados na Unidade de Cuidados Intensivos Neonatal e 

a taxa de admissão revelou-se ser mais elevada no caso dos recém-nascidos “seropositivos” 

(11% dos 45), do que no caso dos recém-nascidos serem “seronegativos” (5% dos 45). Os 

resultados também evidenciaram que os recém-nascidos “seropositivos” tinham maior 

probabilidade de ficar internados durante mais tempo (mais de 3 dias, 8% dos “seropositivos” 

e mais de 7 dias, 6% dos “seropositivos”) que os recém-nascidos “seronegativos” (mais de 3 

dias, 3% dos “seronegativos” e mais de 7 dias, 2% dos “seronegativos”). No entanto, a taxa de 

admissão não se revelou ser significativamente mais elevada nos recém-nascidos com nível 

sérico de proteína C-reativa detetável, comparando com os recém-nascidos, nos quais não se 

conseguiu detetar a presença dessa proteína.  

Os resultados deste estudo (68) permitiram concluir que a exposição fetal, in utero, a agentes 

patogénicos periodontais maternos, nomeadamente a Porphyromonas gingivalis e a 

Campylobacter rectus, aumenta não só o risco de internamento como também o período de 

internamento, para o recém-nascido, numa Unidade de Cuidados Intensivos Neonatal. 

 

 

3.5. Discussão 

 

Tomados em conjunto, todos estes achados (53-59), sugerem que a presença de agentes 

patogénicos periodontais na cavidade oral de uma mulher grávida com doença periodontal 

não constitui só uma ameaça para a duração da gestação (risco de parto prematuro), mas 

também para o baixo peso ao nascimento e para a pré-eclâmpsia, podendo também afetar o 

crescimento e o desenvolvimento neurológico perinatal. 
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Existe, no entanto, uma certa diversidade quanto aos resultados, entre os estudos disponíveis. 

Esta diversidade pode ser explicada pela diferença de tamanho entre as amostras ou pelas 

diferenças sociais e socioeconómicas entre as populações. Populações com baixo nível 

socioeconómico apresentam um risco mais acrescido de complicações da gravidez e de 

doença periodontal. Inversamente, nem todas as populações apresentam uma relação 

evidente entre complicações da gravidez e doença periodontal (15). Além disso, houve uma 

variação significativa de critérios utilizados, entre os diferentes estudos, não só para definir a 

doença periodontal mas também para definir as complicações da gravidez (15). 

 

Quanto à definição da doença periodontal, alguns autores consideraram somente a 

profundidade de sondagem (PD – probing depth), a perda de inserção clínica (CAL – clinical 

attachment loss) e a hemorragia pós sondagem (BOP – bleeding on probing) (69). A isto Moore 

et al. (16, 23) adicionaram, nos seus estudos, o índice de placa (PI – plaque index). Jeffcoat et 

al. (19) consideraram, nos seus estudos, somente a profundidade de sondagem. Além disso, 

em outros estudos, parâmetros adicionais também foram utilizados para definir a doença 

periodontal: análise microbiológica (16, 23, 27), mobilidade dentária (13), índice de tártaro 

(20, 22), nível sérico de citocinas (16, 23, 70) e nível de citocinas no fluido crevicular (16, 70), 

o que gerou uma heterogeneidade ainda maior. 

 

No que concerne a definição das complicações da gravidez, a maioria dos estudos 

consideraram somente “parto prematuro COM baixo peso ao nascimento”, “parto prematuro 

OU baixo peso ao nascimento” e “parto prematuro E/OU baixo peso ao nascimento” como 

complicações materno-fetais, não tendo em consideração as possíveis diferenças em termos 

de patofisiologia e em termos de severidade entre os diferentes grupos. 

 

Outros estudos avaliaram relações diferentes. Uns avaliaram a relação entre os agentes 

patogénicos periodontais (implicados na etiologia da doença periodontal) e o parto prematuro 

(6-9, 11). Outros avaliaram a relação entre os agentes patogénicos periodontais (implicados 

na etiologia da doença periodontal) e o baixo peso ao nascimento (6, 7, 12). Outros ainda 

avaliaram a relação entre os agentes patogénicos periodontais (implicados na etiologia da 

doença periodontal) e a pré-eclâmpsia (10).  
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Os resultados dos vários estudos que revelaram uma relação positiva entre os agentes 

patogénicos periodontais e as complicações materno-fetais, demonstraram que mulheres 

grávidas com doença periodontal eram 7,5 vezes mais suscetíveis a sofrerem de complicações 

materno-fetais, do que as mulheres grávidas com periodonto saudável (6-12). 
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4.CONCLUSÕES 

 

De acordo com os estudos avaliados nesta monografia, os resultados da maior parte destas 

investigações revelaram uma ligação incontestável entre os agentes patogénicos periodontais 

maternos e as complicações materno-fetais. Com efeito, os estudos que mostraram uma 

ligação positiva, evidenciaram que as bactérias periodontais maternas podiam causar diversas 

complicações materno-fetais, entre as quais, as mais comuns eram o parto prematuro, o baixo 

peso ao nascimento e a pré-eclâmpsia. Finalmente, segundo os estudos que demonstraram 

que os agentes patogénicos periodontais maternos podiam causar complicações materno-

fetais, os agentes patogénicos periodontais maternos que se encontravam com maior 

prevalência eram Campylobacter rectus, Fusobacterium nucleatum, Peptostreptococcus 

micros, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Prevotella nigrescence, Tannerella 

forsythensis e Treponema denticola. Entre estes agentes, o Campylobacter rectus e a 

Porphyromonas gingivalis, eram os mais prevalentes e a Porphyromonas gingivalis a mais 

relevante. 
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