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Resumo 

A odontologia neonatal tem como objetivo 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 

pais/responsáveis quanto a promoção de saúde bucal 

durante a primeira infância. Trata-se de um estudo 

descritivo de caráter transversal realizado na maternidade 

de um Hospital Escola no Sul do Paraná, durante o 

período de julho de 2019 a abril de 2020, com o objetivo 

de relatar as anomalias congênitas e desenvolvimento 

bucal mais prevalentes. Verificou-se que dos 1942 recém-

nascidos avaliados, 188 apresentaram algum tipo de 

alteração oral. Conclui-se assim, a necessidade de o 

cirurgião-dentista conhecer as anomalias bucais 

congênitas mais prevalentes a fim de identifica-las 

precocemente por meio de um assertivo diagnóstico, 

intervir quando necessário e tranquilizar os pais 

proporcionando assim o cuidado integral a saúde do 

recém-nascido nos primeiros dias de vida. 

Introdução  

A atenção integral à saúde do recém-nascido é de 

extrema relevância, a fim de promover a qualidade de vida 

e auxiliar na redução da mortalidade infantil. A 

odontologia neonatal tem caráter fundamental nesta fase, 

levando em consideração que muitos aspectos da 

cavidade bucal são únicos e peculiares a esse período de 

vida. 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 (BRASIL, 2018). Os 

dados obtidos neste estudo podem contribuir para 

identificação precoce de alterações bucais e ao 

planejamento terapêutico na odontologia neonatal. 

Material e Métodos 

Foram avaliados 1942 recém-nascidos nas primeiras 49 

horas de vida, atendidos na maternidade de um Hospital 

escola no Sul do Paraná, no período de julho de 2019 a 

abril de 2020. Para a coleta de dados foram utilizadas 

fichas clínicas padronizadas que abordavam desde 

questões sociodemográficas até as principais 

características orais obtidas por meio de um exame físico 

intrabucal, possibilitando assim, a documentação das 

alterações de normalidade com maior prevalência. 

 

Resultados e Discussão 

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, 
correspondendo a aproximadamente 60.1% do total de 
recém-nascidos com uma ou mais alteração bucal, 
seguida da anquiloglossia com um percentual de 
aproximadamente 45,7%. Houve uma discrepância na 
soma de valores referentes aos percentuais de 60,1% e 
45,7%, ultrapassando o valor de 100%, por conta de que 
ao nascimento, 12 recém-nascidos apresentaram duas 
alterações bucais simultaneamente. Conforme tabela 1. 
Tabela 1. Número de recém-nascidos com duas alterações bucais 
 

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. 

Conclusão  

  Conclui-se a necessidade o cirurgião-dentista conhecer 

as anomalias bucais congênitas mais prevalentes, a fim 

de identifica-las precocemente por meio de um assertivo 

diagnóstico, proporcionando o cuidado integral ao recém-

nascido nos primeiros dias de vida. 
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