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RESUMO 

Durante a gestação, a mulher passa por uma série de mudanças em seu organismo, 
inclusive na cavidade bucal, justificando, portanto, a importância do pré-natal odontológico. 
O acompanhamento com o cirurgião-dentista é essencial para uma gestação saudável. Este 
trabalho tem como objetivo conscientizar as gestantes atendidas na Unidade de Saúde 
Hamilton Pacheco Cavalcante, no município de Corrente, sobre a importância do pré-natal 
odontológico na Atenção Básica de Saúde.  
Descritores: gestante, pré-natal odontológico, saúde bucal. 
 
 

THE IMPORTANCE OF DENTISTRY PRE-CHRISTMAS IN BASIC ATTENTION 
 

ABSTRACT 

During pregnancy, the woman undergoes a series of changes in her body, including in the 
oral cavity, thus justifying the importance of prenatal dentistry. Follow-up with the dentist is 
essential for a healthy gestation. This study aims to raise awareness among pregnant 
women attending the Hamilton Pacheco Cavalcante Health Unit, in the municipality of 
Corrente, on the importance of dental prenatal care in Primary Health Care. 
Keywords: pregnant, dental prenatal, oral health 
 
 
INTRODUÇÃO 

Corrente é uma cidade localizada no Sul do Piauí, com cerca de 27 000 habitantes, 

distante da capital, cerca de 900 km. A cidade possui uma Universidade Estadual, uma 

Faculdade Particular e um Instituto Federal. A economia é voltada para a pecuária.  

Em relação à saúde, a cidade tem além dos postos de saúde e do Hospital 

Regional, o Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), o Centro de Especialidades 

Odontológicas (CEO), e o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). 

Na Unidade Básica de Saúde Hamilton Pacheco Cavalcante, na qual faço parte da 

equipe, são realizadas ações de promoção de saúde para toda a população, bem como 

atividades educativas nas escolas através do Programa Saúde na Escola. Porém, uma das 

problemáticas analisadas na UBS, é a baixa procura das gestantes pelo atendimento 

odontológico.  

Em 2018, de janeiro a julho, das 34 gestantes que realizam o pré-natal na UBS 

Hamilton Pacheco Cavalcante, apenas 9 procuraram pelo atendimento odontológico. Os 

atendimentos são realizados tanto por agendamento quanto por demanda espontânea. A 
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média de pacientes que fazem parte da primeira consulta odontológica é de 60 pacientes 

por mês, e a quantidade média de tratamentos concluídos é de 40 pacientes. Portanto, há 

necessidade de envolver mais as gestantes nas consultas odontológicas, visto que o pré-

natal odontológico é de suma importância para uma gestação saudável.  

A gravidez é um período fisiológico complexo. Durante o período gestacional, a 

mulher passa por uma série de mudanças físicas e emocionais. Além disso, existem crenças 

e mitos envolvendo a saúde do binômio mãe-filho. Entre elas, encontra-se a atenção 

odontológica tida como prejudicial e contra-indicada (CODATO, NAKAMA e MELCHIOR, 

2008). Porém, durante essa fase, a mulher se torna mais interessada em receber novos 

conhecimentos, fazendo assim, com que esse momento seja ideal para reforçar as 

orientações sobre a saúde bucal da gestante e do bebê (BASTIANI et al., 2010). 

Por saber que a gravidez provoca uma série de mudanças no organismo da mulher, 

inclusive na cavidade oral, é que se justifica a importância do acompanhamento 

odontológico durante a gestação. O pré-natal odontológico tem como principal objetivo 

orientar a gestante para ter um bebê saudável, conscientizando a gestante sobre os 

principais problemas bucais, a importância de cuidar da saúde bucal do bebê, a importância 

da amamentação e da alimentação equilibrada e orientar que ao contrário do que muitas 

pensam, a gestante pode e deve ir ao dentista (SILVA, 2013). 

É essencial que ações educativas e preventivas sejam realizadas para que a mãe 

possa introduzir bons hábitos com a saúde bucal da criança desde os primeiros dias de vida. 

É fundamental ressaltar que esforços combinados da equipe de saúde são importantes para 

obtenção do sucesso de tais ações (REIS et al., 2010). 

O acesso à consulta odontológica no pré-natal, a manutenção da saúde bucal da 

gestante durante toda a gestação e a sua inclusão em programas de atenção odontológica 

precisam fazer parte do trabalho das equipes na ESF como uma rotina, desenvolvendo 

nelas a consciência da responsabilidade pela sua saúde e dos seus filhos (TREVISAN e 

PINTO, 2013). 

Portanto, o objetivo deste trabalho é conscientizar as gestantes atendidas na 

Unidade de Saúde Hamilton Pacheco Cavalcante, no município de Corrente, sobre a 

importância do pré-natal odontológico na Atenção Básica de Saúde.  

 

REVISÃO DE LITERATURA 

A gestante e as alterações na cavidade bucal 

Durante a gestação, a mulher passa por uma série de mudanças físicas e 

psicológicas, que refletem tanto na sua saúde bucal quanto na do bebê. Nessa fase, 

ocorrem várias alterações no organismo da mulher, como aumento da atividade hormonal, 

variação da pressão arterial, alterações gastrointestinais e respiratórias, e em alguns casos, 



podem ocorrer também anemia e diabetes gestacional. Assim como ocorrem mudanças no 

corpo, a cavidade bucal sofre uma série de modificações (LESSA, 2013). 

As alterações bucais durante a gravidez são provenientes, entre outros fatores, 

da hipersecreção das glândulas salivares, maior vascularização do periodonto, aumento no 

consumo de alimentos e descaso com a higienização bucal. Como consequências dessas 

alterações surgem a cárie e a doença periodontal. Desta forma, é imprescindível desmitificar 

que a gestante não pode ir ao dentista. Sendo assim, a gestante pode ser considerada 

como uma paciente com risco temporário, maior e/ou normal para desenvolver 

complicações periodontais (SILVA, 2013).  

A elevação das taxas de estrogênio e progesterona provoca um aumento da 

resposta inflamatória da gengiva na presença de placa bacteriana. O aumento das taxas 

hormonais durante a gestação promovem a dilatação dos vasos sanguíneos gengivais e um 

aumento da vascularização e da permeabilidade, tornando a gengiva inflamada e sensível. 

Estudos sugerem que a condição periodontal da grávida, pode ter efeitos na gestação, 

estando relacionados a partos prematuros e nascimento de bebês com baixo peso. Esta 

situação está relacionada com o aumento das citocinas inflamatórias em casos de bolsa 

periodontal (LAMPERT e BAVARESCO, 2017). Segundo Lessa (2013), a doença 

periodontal aumenta os níveis plasmáticos da prostaglandina, um dos responsáveis pela 

indução do parto. 

É importante salientar que nos primeiros meses da gestação o fluxo salivar 

aumenta e a hiperatividade das glândulas salivares é um fenômeno, sem causa definida. A 

elevação de secreção salivar provoca náusea e vômito e, se persistir até o final da gestação, 

provoca declínio da capacidade tampão da saliva – fator importante no aumento do risco de 

desmineralização dental (REIS et al., 2010). Além disso, episódios de enjôos e vômitos são 

comuns nos primeiro três meses da gestação, podendo resultar na exposição dos dentes ao 

suco gástrico, podendo ter como consequência descalcificações e erosões no esmalte 

dental (LAMPERT e BAVARESCO, 2017).  

A incidência da cárie dentária não está diretamente ligada ao período 

gestacional, mas, sim, a fatores como a menor capacidade estomacal, que faz com que a 

gestante diminua a quantidade de ingestão de alimentos durante as refeições e aumente 

sua frequência. Esta atitude resulta em um incremento de carboidratos na dieta que, 

associado ao descuido com a higiene bucal, aumenta o risco de cárie (BASTIANI et al., 

2010). 

Segundo Reis et al. (2010), a gravidez não é responsável pelo aparecimento de 

cáries e nem pela perda de minerais dos dentes da mãe, mas o aumento da atividade 

cariogênica está relacionado com a alteração da dieta e com a presença da placa 

bacteriana, causada pela limpeza inadequada dos dentes. O aumento de cáries na mulher 



grávida é provavelmente determinado por possíveis negligências com a higiene bucal; maior 

exposição do esmalte ao ácido gástrico (vômitos); alterações de hábitos alimentares 

resultantes do fato de estar grávida; aumento da frequência das refeições (com a 

compressão do feto, diminui a capacidade volumétrica do estômago e, consequentemente, a 

gestante alimenta-se 

em pequenas quantidades, porém mais vezes, incluindo alimentos cariogênicos). 

Silva (2013), afirma que não existe relação direta de causa e efeito entre cárie e 

gravidez. O que ocorre são mudanças hormonais que diminuem o pH do meio bucal e a 

capacidade tampão da saliva; possíveis mudanças na alimentação pelo aumento do 

consumo de alimentos açucarados nesse período e possíveis mudanças de hábitos de 

higiene bucal além da possível frequência de ácidos provenientes de vômitos. Juntos estes 

fatores favorecem a cárie. 

Vale ressaltar, que independente do estado de gravidez, as doenças 

periodontais só ocorrem na presença de placa bacteriana e a ausência de higiene bucal 

adequada poderá aumentar a ocorrência destas (SILVA, 2013). 

 

O atendimento odontológico às gestantes 

O tratamento odontológico durante a gravidez pode e deve ser realizado a 

qualquer momento, desde que seja feito de forma segura, levando em consideração o 

estado de saúde geral e as condições sistêmicas da paciente (LESSA, 2013). Segundo 

Lampert e Bavaresco (2017), é de suma importância o conhecimento do cirurgião-dentista 

sobre tais alterações e os principais cuidados para que o atendimento seja feito de maneira 

tranquila. 

Durante as consultas odontológicas, as ações preventivas devem ser 

priorizadas, porém, quando houver necessidade curativa, o tratamento deve ser instituído, 

pois os problemas da cavidade bucal podem ter influência tanto para a mãe quanto para o 

feto, especialmente quando se compromete a nutrição e contribui-se para a infecção e 

disseminação de patógenos no sangue. O melhor período para realizar o tratamento 

odontológico é durante o segundo trimestre de gestação. Todavia, em casos de urgência, o 

atendimento deve ser realizado em qualquer período gestacional (BASTIANI et al., 2010). 

Considera-se urgência, procedimentos que visam remover a dor e os focos de infecção. E 

sabe-se que a septicemia é teratogênica e uma das principais causas de aborto espontâneo 

(SILVA, 2006). 

A maioria dos procedimentos odontológicos pode ser realizada durante a 

gravidez. Para isso, o dentista deve ter alguns cuidados, como: planejar sessões curtas, 

adequar a posição da cadeira e evitar consultas matinais, já que neste período as gestantes 

têm mais ânsia de vômito e risco de hipoglicemia (BASTIANI et al., 2010).   



O tratamento preventivo, na qual fazem parte os procedimentos de raspagem, 

profilaxia, aplicação tópica de flúor e instruções de higiene deve ser realizados durante todo 

o período gestacional (SILVA, 2013). 

Segundo Lampert e Bavaresco (2017), o segundo trimestre é considerado o 

mais estável, sendo o melhor período para realizar os procedimentos odontológicos. Neste 

momento é importante que se realize os procedimentos de adequação bucal, como 

restaurações, raspagens periodontais, endodontias e exodontias, caso necessário, 

removendo focos infecciosos e evitando episódios de dor. Bastiani et al. (2010), também 

afirma que  exodontias não complexas, tratamentos periodontal e endodôntico, restaurações 

dentárias, instalação de próteses e outros tipos de procedimentos devem ser realizados com 

segurança, de preferência no segundo trimestre. Tratamentos seletivos como as 

reabilitações bucais extensas e as cirurgias mais invasivas podem ser programadas para o 

período de pós-parto. 

O terceiro trimestre não é um bom período para o atendimento, visto que a 

gestante tem uma maior frequência urinária, podendo apresentar edema nos membros 

inferiores, hipotensão postural, podendo sentir desconforto na posição deitada na cadeira, 

pela compressão da veia cava inferior. Sempre que possível, deve-se evitar os 

procedimentos no primeiro e terceiro trimestre da gestação, todavia, em casos de urgência e 

dor, as intervenções podem ser realizadas em qualquer período (LAMPERT e 

BAVARESCO, 2017).  

Durante o atendimento odontológico, o dentista deve transmitir confiança à 

paciente gestante, já que nessa fase, a mulher se torna mais emotiva, tensa e preocupada 

com a saúde do filho, tornando-a insegura em relação ao tratamento dentário. É importante 

também, que o cirurgião-dentista conheça as características de cada trimestre de gestação 

da paciente, para tomar cuidados como a prescrição de medicamentos e o exame 

radiográfico, desta forma, está garantindo maior segurança à mãe e diminuindo os efeitos 

adversos à saúde do bebê (LESSA, 2013). 

O exame radiográfico deve ser realizado, quando realmente necessário, e é 

imprescindível que sejam utilizadas medidas protetoras como o uso de filmes ultrarrápido e 

avental de chumbo, para não afetar o desenvolvimento do feto (BASTIANI et al., 2010). 

Em relação à utilização de flúor durante a gestação, ao contrário do que se 

pensava antigamente, seu efeito será apenas sobre os dentes da mãe, pois o efeito do flúor 

sobre os dentes dá-se após a sua erupção e não na sua formação intrauterina (LESSA, 

2013). Portanto, a prescrição de medicamentos fluoretados no período pré-natal não traz 

nenhum beneficio que justifique sua indicação (BASTIANI et al., 2010). 

A interação do dentista com o médico é de grande importância, para que se 

possa ter conhecimento sobre o estado de saúde geral da paciente e suas condições 



sistêmicas. A equipe de saúde deve está atenta para um tratamento interdisciplinar, visando 

a abordagem da paciente como um todo (LESSA, 2013). 

 

Educação em Saúde para gestantes 

A educação em saúde é uma das principais estratégias para promover saúde 

bucal nas gestantes. A inclusão de ações de educação desenvolvidas durante o pré-natal 

em um ambiente multiprofissional terá uma influência positiva na saúde bucal da mãe e do 

bebê. As informações transmitidas às gestantes e absorvidas por elas darão início a um 

ciclo de conhecimentos e hábitos que poderão ser repetidos por gerações, uma vez que as 

mulheres e mães tem um papel importante no núcleo familiar. A mãe, no período 

gestacional, está receptiva a novas informações e mudanças, que resultarão em benefícios 

para a sua saúde e do bebê (LAMPERT e BAVARESCO, 2017).  

A educação em saúde bucal é o método mais empregado nos programas de 

saúde bucal, juntamente com as iniciativas para a fluoretação das águas de abastecimento, 

a indicação do uso de dentifrícios, bem como a escovação supervisionada e o uso do fio 

dental, bochechos com solução fluoretada e aplicação tópica de fluoretos (REIS et al., 

2010). 

O Ministério da Saúde, através das secretarias de políticas de saúde, desde 

2000, visa garantir o bem estar da gestante; e, objetivando orientá-la, escreveu o manual de 

assistência pré-natal, onde afirma que a gestante deve ser referenciada ao atendimento 

odontológico como uma ação complementar durante o pré-natal. Portanto, é sugerido 

desenvolver um modelo de atenção e aconselhamentos odontológicos antecipados com a 

gestante, de modo a favorecer a saúde bucal da futura mãe com efeitos saudáveis sobre o 

filho (SOARES et al., 2009). 

Porém, os trabalhos na literatura mostram que ainda é baixa a procura e a 

adesão das gestantes ao tratamento odontológico, evidenciando um problema e a 

necessidade de trabalhar com esse grupo (TREVISAN e PINTO, 2013). 

Segundo Lessa (2013), a promoção de saúde bucal com o intuito de 

conscientizar as gestantes em relação ao atendimento odontológico, poderá ser feita através 

de palestras, oficinas, teatros, rodas de conversa e sempre reforçada nos atendimentos 

individuais, abordando temas como higiene bucal, hábitos alimentares, erupção de dentes, 

uso de chupetas e mamadeiras, importância dos dentes decíduos e da amamentação, bem 

como desmistificar muitas crenças sobre o tratamento odontológico para as gestantes. 

Embora a gestação por si só não seja responsável pelo aparecimento da cárie 

dentária, doença periodontal e outras manifestações bucais, faz-se necessário o 

acompanhamento odontológico no pré-natal com vistas à identificação de riscos à saúde 



bucal, à necessidade do tratamento curativo e à realização de ações de natureza educativo-

preventivas (REIS et al., 2010) 

De acordo com os estudos de Trevisan e Pinto (2013), o medo de que o 

tratamento odontológico prejudique a saúde do bebê é um dos principais motivos que levam 

as gestantes a não procurarem o dentista. Os profissionais das unidades de saúde devem 

estar atentos a esse temor, buscando formas de esclarecer essas gestantes e diminuir o 

estresse gerado em caso de atendimento. Nessas horas, ressalta-se a importância da 

conversa durante o atendimento para tranquilizar a paciente.  

Um grande desafio ao cirurgião-dentista é resgatar a confiança da gestante para 

um acompanhamento odontológico na gravidez, sem a preocupação de que o mesmo possa 

trazer sequelas para o seu bebê. E ainda promover saúde bucal com enfoque na condição 

periodontal materna, embasando-se nos conceitos da medicina periodontal, procurando 

evitar que focos de infecção promovam efeitos adversos à distância, como a pré-eclâmpsia, 

o parto prematuro e o baixo peso ao nascer (SOARES et al., 2009). 

Durante o pré-natal odontológico, a gestante obtém informações sobre a 

importância da saúde bucal, sobre as manifestações orais, características do período 

gestacional, sobre a necessidade de cuidados redobrados durante a gestação quanto a 

alimentação e higiene bucal, e também sobre a necessidade de cuidados profissionais 

(SOARES et al., 2009). Deve ser esclarecido também, que a amamentação é importante 

para um bom desenvolvimento oral, respiratório e uma correta deglutição. Além disso, o leite 

materno é a melhor fonte nutricional, atuando como protetor de infecções e o ato de 

amamentar é fundamental para o desenvolvimento afetivo e psíquico do bebê (LAMPERT e 

BAVARESCO, 2017).  

As reuniões e consultas do pré-natal são espaços para promover educação em 

saúde. A equipe odontológica deve exercer seu papel orientando as gestantes sobre as 

diversas mudanças que ocorrem com elas neste período e reforçando a importância dos 

cuidados nesta fase (TREVISAN e PINTO, 2013). 

Faz-se necessário, colocar as gestantes em contato com a Odontologia durante 

o período pré-natal, para que recebam toda a orientação profissional necessária e para que 

sejam encaminhadas ao tratamento preventivo-reabilitador, pois mulheres saudáveis e que 

saibam se cuidar efetivamente promoverão a saúde de seus filhos (FINKLER et al., 2004). 

É importante ressaltar que a equipe de saúde bucal deve realizar o acompanhamento 

odontológico não só durante a gestação, como também fornecer assistência à puerpéria, 

dando continuidade ao tratamento e reforçando as orientações sobre a saúde bucal e os 

cuidados com o bebê (LESSA, 2013) 

 

 



PLANO OPERATIVO 

SITUAÇÃO 

PROBLEMA 

OBJETIVOS METAS/ 

PRAZOS 

ORGANIZAÇÃO 

DA ROTINA 

RESPONSÁVEL 

Baixa procura das 
gestantes pelo 

tratamento 
odontológico 

Conscientizar 

as gestantes 

sobre a 

importância do 

pré-natal 

odontológico. 

Janeiro a 

maio de 

2018 

 

 

 

junho a 

dezembro 

de 2018 

Palestras para as 

gestantes, 

desmitificando 

que a mesma 

pode e deve ir ao 

dentista durante a 

gestação;  

Agendamento de 

consulta 

odontológica 

exclusiva para as 

gestantes 

Cirurgiã-dentista 

 

 

PROPOSTA DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO 

Visto à baixa demanda de atendimentos odontológicos em gestantes, foi 

realizado primeiramente ações de promoção de saúde bucal para esse público-alvo. Esse 

momento foi de grande importância para as gestantes, onde as mesmas puderam tirar todas 

as suas dúvidas em relação à saúde bucal do bebê e compreenderam que a gestante pode 

e deve ir ao dentista, ao contrário do que muitas pensavam e que o acompanhamento 

odontológico é essencial para uma gestação mais saudável.  

Nos primeiros meses de 2018, foram realizadas palestras incentivando as 

gestantes a procurarem o atendimento odontológico. Porém, mesmo após toda essa 

conscientização, foi observado que menos da metade das 34 gestantes cadastradas, 

compareceram às consultas odontológicas. 

Para melhorar essa situação, foi implantado na Unidade Básica de Saúde 

Hamilton Pacheco Cavalcante, o atendimento odontológico exclusivo para as gestantes, isso 

não exclui os atendimentos de urgência para qualquer paciente. Ainda como forma de 

incentivo, foi escolhido o mesmo dia da semana em que era realizado o pré-natal, para as 

consultas odontológicas, facilitando ainda mais o dia-a-dia da gestante. Dessa forma, 100% 

gestantes cadastradas foram atendidas pela equipe de saúde bucal. 

 

CONCLUSÃO 

A inclusão de ações nos programas de saúde bucal voltadas à mulher durante o 

período pré-natal é de grande importância para promover a saúde da mãe e do filho, pois 



além de beneficiar a saúde da própria mulher e o desenvolvimento normal da sua gestação, 

irá beneficiar também a saúde do bebê. 

A promoção de saúde bucal através das palestras e orientações sobre o 

atendimento odontológico para gestantes, foi de extrema importância na Unidade Básica de 

Saúde. Muitas gestantes tinham receio do tratamento por uma série de crenças e medos, 

justificando dessa forma, a baixa procura pelo atendimento odontológico.  

Após realizada a conscientização das gestantes sobre saúde bucal, as pacientes 

procuraram o atendimento odontológico para a prevenção e tratamento das doenças bucais, 

onde receberam todos os cuidados necessários. 

 

REFERÊNCIAS 

 
BASTIANI, C., et al. Conhecimento das gestantes sobre alterações bucais e tratamento 
odontológico durante a gravidez. Odontol. Clín.-Cient., v. 9, n. 2, p. 155-160, abr./jun., 

2010. 
 
CODATO, L. A. B; NAKAMA, L.; MELCHIOR, R. Percepções de gestantes sobre atenção 
odontológica durante a gravidez. Ciência & Saúde Coletiva, v. 13, n. 3, p. 1075-1080, 

2008. 
 
FINKLER, M. et al. Saúde bucal materno-infantil: um estudo de representações sociais com 
gestantes. Texto Contexto Enferm, v. 13, n. 3, p. 360-8, jul-set 2004. 

 
LAMPERT, L.; BAVARESCO, C. S. Atendimento odontológico à gestante na Atenção 
Primária à Saúde: Revisão de literatura. RSC online, v. 6, n. 1, p. 81-95, 2017. 
 
LESSA, I. B. Promoção à saúde bucal da gestante. 2013. 30f. Monografia de Conclusão 
de Curso (Especialização em Atenção Básica em Saúde da Família) – Universidade Federal 
de Minas Gerais, Corinto, 2013.  
 
REIS, D. M. et al. Educação em saúde como estratégia de promoção de saúde bucal em 
gestantes. Ciência & Saúde Coletiva, v. 15, n. 1, p. 269-276, 2010. 
 
SILVA, S. Z. O. Pré-natal Odontológico: a importância da educação em saúde para a 

promoção da saúde bucal no período gestacional. 2013. 31f. Monografia de Conclusão de 
Curso (Especialização em Atenção Básica em Saúde da Família) – Universidade Federal de 
Minas Gerais, Teofilo Otoni, 2013.  
 
SOARES, M. P. R., et al. Pré-natal Odontológico: a inclusão do cirurgião-dentista nas 
equipes de pré-natal. Revista Interdisciplinar de Estudos Experimentais, v. 1, n. 2, p. 53 
- 57, 2009.  
 
TREVISAN, C. L.; PINTO, A. A. M. Fatores que Interferem no Acesso e na Adesão das 
Gestantes ao Tratamento Odontológico. Arch Health Invest.,  v. 2, n. 2, p. 29-35, 2013. 

 
 
 


