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Resumo: A odontologia neonatal tem como fundamento promover o atendimento precoce e 

consequentemente a integralidade do ser humano, assistindo as alterações bucais que se relacionam com a saúde 

geral do recém-nascido, proporcionando assim, qualidade de vida e motivando os pais e responsáveis quanto a 

promoção de saúde bucal durante a primeiríssima infância. Estudo descritivo de caráter transversal, realizado na 

maternidade do Hospital Universitário Regional de Ponta Grossa, no estado do Paraná, durante o período de julho 

de 2019 a abril de 2020, com o objetivo relatar as anomalias congênitas e de desenvolvimento bucal mais 

prevalentes em recém-nascidos. Verificou-se que, dos 1942 recém-nascidos avaliados, 188 (9,7%) apresentaram 

algum tipo de alteração oral. As alterações orais com maior prevalência foram os cistos de inclusão, que 

compreendem os Nódulos de Bohn, as Pérolas de Epstein e os cistos da lâmina dentária, e em seguida a 

anquiloglossia. Conclui-se assim, a necessidade de o cirurgião-dentista conhecer as anomalias bucais congênitas 

mais prevalentes, a fim de identificá-las precocemente por meio de um assertivo diagnóstico, intervir quando 

necessário e tranquilizar os pais, proporcionando assim o cuidado integral à saúde do recém-nascido nos primeiros 

dias de vida.  
 

Palavras-chave: Anormalidades da boca. Recém-nascidos. Lactentes. Anormalidades 

congênitas. 
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Neonatos e puérperas assistidos nas dependências do Hospital Universitário Materno 

Infantil da Universidade Estadual de Ponta Grossa (HUMAI-UEPG), acadêmicos e residentes 

envolvidos com a prática assistencial do binômio mãe-bebê desde o nascimento, até os mil dias 

de vida. 

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Fazem parte dos beneficiários do projeto, os municípios presentes na 3ª Regional de 

Saúde do Estado do Paraná (Arapoti, Carambeí, Castro, Ipiranga, Ivaí, Jaguariaíva, Palmeira, 

Piraí do Sul, Ponta Grossa, Porto Amazonas, São João do Triunfo e Sengés). 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As ações do Programa SBMI são executadas nas dependências do HUMAI-UEPG e 

no Ambulatório de Odontologia Neonatal, junto ao Programa de Residência Multiprofissional 

em Neonatologia do Hospital Universitário da Universidade Estadual de Ponta Grossa (HU-

UEPG). 

 

JUSTIFICATIVA 

A odontologia neonatal tem como fundamento o atendimento odontológico precoce, 

visto que a morfologia da cavidade bucal dos recém-nascidos apresenta características próprias 

da sua fisiologia e de seu estágio de desenvolvimento (AAPD, 2016; LEITE, VIEIRA, 2018). 

Patenteando assim, a necessidade da atuação odontológica estar inserida na equipe 

multidisciplinar, visto que alterações congênitas e de desenvolvimento bucal podem 

eventualmente aparecer ao nascimento (COSTA et al., 2014). 

Neste sentido, os serviços de saúde e as políticas governamentais têm exigido dos 

profissionais uma abordagem centrada na humanização e na integralidade do ser humano desde 

o nascimento. A preocupação com a saúde perinatal tem sido preconizada nas estratégias do 

Ministério da Saúde no Brasil, uma vez que o componente neonatal é um dos grandes desafios 

na redução da mortalidade infantil (BRASIL, 2018). Com isso, destaca-se a importância de o 

cirurgião-dentista apresentar adequado conhecimento científico e clínico sobre o assunto, a fim 

de realizar um correto diagnóstico. Os dados obtidos neste estudo podem contribuir para 

identificação precoce de alterações bucais e ao planejamento terapêutico na odontologia 

neonatal.  
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OBJETIVOS 

Avaliar a prevalência de alterações bucais em recém-nascidos nas primeiras horas de 

vida. 

 

METODOLOGIA 

O estudo se caracteriza como descritivo de caráter transversal, realizado na 

maternidade do Hospital Universitário Regional de Ponta Grossa, no estado do Paraná, onde 

foram avaliados recém-nascidos durante o período de julho de 2019 a abril de 2020. 

 Para a coleta de dados foram utilizadas fichas clínicas padronizadas que abordavam 

desde questões sociodemográficas, como sexo, idade gestacional, tipo de parto e história clínica 

da gestação, bem como as principais características orais obtidas através de um minucioso 

exame físico extrabucal e intrabucal, permitido assim, a identificação precoce de alguma 

alteração bucal. As alterações investigadas neste estudo foram as Pérolas de Epstein, Nódulos 

de Bohn, cistos da lâmina dentária, dentes natais, dentes neonatais, mucocele e anquiloglossia. 

Os dados obtidos foram anotados em uma ficha catalográfica, registrados e agrupados com 

auxílio do programa Microsoft Excel, onde foram calculadas as frequências absolutas e 

relativas e apresentados de forma descritiva.  

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o parecer  no 3.234.262. 

 

RESULTADOS 

Foram avaliados 1942 recém-nascidos da maternidade do Hospital Universitário do 

município de Ponta Grossa/PR nas primeiras 49 horas de vida, no período de julho de 2019 a 

abril de 2020. Destes, 188 (aproximadamente 9,7%), apresentaram uma ou mais alteração 

bucal. Conforme Tabela 1. 

Tabela 1. Prevalência de alterações bucais em recém-nascidos do período de julho de 2019 a abril de 2020. 

Mês/Ano Recém-nascidos com alteração bucal 

Julho/2019 8 

Agosto/2019 6 

Setembro/2019 7 

Outubro/2019 4 

Novembro/2019 17 

Dezembro/2019 28 

Janeiro/2020 26 

Fevereiro/2020 17 

Março/2020 31 

Abril/2020 44 
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             Fonte: Autoria própria. Projeto SBMI UEPG. 

As alterações bucais com maior prevalência foram os cistos de inclusão, que 

compreendem os Nódulos de Bohn, as Pérolas de Epstein e os cistos da lâmina dentária, 

correspondendo a aproximadamente 60,1% do total de recém-nascidos com uma ou mais 

alteração bucal, seguida da anquiloglossia com um percentual correspondente a 

aproximadamente 45,7%. As demais alterações como dentes natais, dentes neonatais e 

mucocele, não obtiveram um valor significativo na amostragem final (Tabela 2). 

Tabela 2. Prevalência de anomalias bucais em recém-nascidos. 

Pérolas 

de 

Epstein 

Nódulos 

de Bohn 

Cistos da 

lâmina 

dentária 

Dentes 

natais 

Dentes 

neonatais 

Mucocele Anquiloglossia 

40 8 65 0 1 0 86 

Fonte: Autoria própria. Projeto SBMI UEPG. 

Houve uma discrepância na soma de valores referentes aos percentuais de, 60,1% e 

45,7%, ultrapassando o valor total de 100%, por conta de que, ao nascimento, 12 recém-

nascidos apresentaram duas alterações bucais simultaneamente. Conforme Tabela 3. 

Tabela 3. Número de recém-nascidos com duas alterações bucais; Tipos de anomalias bucais presentes; 

Recém-nascidos que apresentaram duas alterações bucais  

FEMININO Masculino 

1 (Cistos da lâmina dentária e 

anquiloglossia) 

3 (Cistos da lâmina dentária e 

pérola de Epstein) 

2 (Cistos da lâmina dentária e 

pérola de Epstein) 

4 (Cistos da lâmina dentária e 

anquiloglossia) 

 2 (Pérola de Epstein e 

anquiloglossia) 

 Fonte: Autoria própria. Projeto SBMI UEPG. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Verificou-se a existência de anomalias bucais em recém-nascidos do Hospital 

Universitário Regional de Ponta Grossa/PR. Concluindo assim, a necessidade do cirurgião-

dentista conhecer as anomalias bucais congênitas mais prevalentes, a fim de identificá-las 

precocemente por meio de um assertivo diagnóstico, intervir quando necessário e tranquilizar 

os pais, proporcionando assim o cuidado integral à saúde do recém-nascido nos primeiros dias 

de vida.  

 

APOIO 
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Bolsista Fundação Araucária/PROEX/UEPG. Financiamento de bolsa para o 

profissional de saúde na modalidade Residência Multiprofissional em Neonatologia pelo 

Ministério da Saúde. 
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MSNP. Oral characteristics of newborns: report of some oral anomalies and their treatment. Int 

J Dent, v.8, n.3, p.140-5. 2009. 

LEITE, DFBM, VIEIRA, CA. Características morfológicas encontradas na cavidade oral de 

neonatos: revisão de literatura. RFO, v.23, n.1, p. 73-76. 2018. 

COSTA, LRRS, ZARDETTO, C, ARAUJO, AMPG, PAVEZ, CE, TORRES, GR, VERDUGO, 

IA, et al. Presença da odontopediatra em ambiente hospitalar. Rev Odontopediatr Latinoam. 

v.4, n2. 2014. Disponivel em: https://www.revistaodontopediatria.org/ediciones/2014/2/art-7/. 

 

 

 

 


