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Introdução:

A gestação constitui um processo biológico natural na vida da mulher. Todavia, neste período, ocorrem mudanças
fisiológicas no organismo da gestante que refletem na saúde oral. (BASTOS et al.,2014). A saúde bucal durante a gestação
é um componente importante da saúde geral e deve ser uma prioridade durante a gravidez e, é claro, durante a vida da
mulher. A manutenção de uma boa saúde oral pode ter efeito positivo sobre as doenças cardiovasculares, diabetes e outras
enfermidades.(BARDISAN, 2015). Autores têm estudado possível relação entre doenças periodontais e doenças
sistêmicas.

Para potencializar a saúde geral e o bem estar, as mulheres devem rotineiramente serem aconselhadas sobre a
manutenção dos bons hábitos de saúde oral ao longo da vida, bem como da segurança e a importância dos cuidados de
saúde oral durante a gravidez. A maioria das mulheres, pouco mais de 50% não recebeu qualquer aconselhamento sobre
saúde bucal durante a gravidez. (BARDISAN, 2015).

A gengivite na gravidez pode ocorrer durante toda a gestação, mais comum no segundo trimestre, é a manifestação bucal
mais predominante nesse período (FERNANDES, 2004). Sua etiologia é discutível e parece estar ligada a uma resposta
inflamatória acentuada da gengiva a irritantes locais como a placa bacteriana, resultado de uma prática de higiene bucal
deficiente, e às variações hormonais na gestação. (CARDOSO,2010). Pode ser controlada e/ou evitada pela eliminação da
placa bacteriana.

A ocorrência da gengivite na gravidez é extremamente comum, ocorrendo em aproximadamente de 30 a 100% de todas as
mulheres grávidas. (NEWMAN;TAKEi;CARRANZA,2004).

Mediante as mudanças pertinentes à gestação, somadas às limitações de conhecimentos das gestantes sobre higiene oral
e autocuidado, é relevada a necessidade de acolhimento integral das mesmas, pela equipe de saúde da família. É
fundamental a gestante compreender a sua condição bucal, pois seu comportamento é condicionado a partir dessa
percepção (TABOSA, 2010) para ter uma gravidez tranquila e filhos saudáveis.

Objetivos:

Objetivo geral:

Apresentar a importância da educação em saúde como estratégia de promoção e prevenção em saúde bucal no período
gestacional. 

Objetivos específicos:

 

  1. Sensibilizar toda a equipe de saúde da família envolvida.

  2. Aconselhar as gestantes sobre hábitos saudáveis de higiene oral e autocuidado.

  3. Conscientizar as gestantes da importância da saúde bucal e de seu papel multiplicador de conhecimentos no núcleo
familiar através de grupos educativos.

 Método:

Local: Unidade de Saúde Florence. Município de Campinas

Público-alvo: Gestantes que realizam pré-natal na Unidade Básica de Saúde.

 

Participantes: Equipe de saúde bucal e profissionais que executam e participam do pré-natal: médicos ginecologistas,
equipe de enfermagem e agentes comunitários de saúde.

Ações:

1. Realização de um questionário pela equipe de saúde bucal com as gestantes abordando aspectos socioeconômicos e
culturais, para conhecimento de sua realidade territorial e reais necessidades, e a partir de então estabelecer estratégias.

2. Através de um processo de trabalho multidisciplinar com profissionais envolvidos no pré-natal e a equipe de saúde bucal,
garantir o acesso e a participação das gestantes nas ações educativas e preventivas de saúde bucal.

3. Promover ações educativas, como grupos de escovação, visando o controle da placa bacteriana  através de sua



remoção mecânica, por meios de higiene oral; reconhecidamente o método mais eficiente para manutenção da saúde
bucal. 

Avaliação/Monitoramento: A equipe de saúde da família, durante as reuniões de equipe, discutirá o impacto das ações
empreendidas e através do processo de educação permanente avaliará a necessidade de potencializar ou aprimorar essas
ações. As gestantes serão abordadas sobre o seu grau de satisfação nos momentos de consultas e atividades educativas
durante o pré-natal.

Resultados esperados:

Através das ações propostas espera-se que as gestantes tenham melhores condições de saúde, com ênfase na saúde
bucal, e qualidade de vida. De forma que se motivem e conquistem sua autonomia e percebam que poderão ter gengivas
saudáveis, com simples mudanças de hábitos e atitudes e consequentemente ausência de gengivite.
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