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RESUMO 

 

O atendimento odontológico das gestantes é motivo de muitos questionamentos, 

principalmente pelos mitos que se relacionam ao tema. O objetivo deste projeto de 

intervenção é sensibilizar as gestantes quanto a importância da saúde bucal e da transmissão 

de bons hábitos e costumes aos seus descendentes, assim como aumentar a adesão ao pré-

natal odontológico das gestantes, da equipe de saúde da família número 166 – Matinha, no 

Posto de saúde Cidade Verde em Teresina-PI. A metodologia utilizada será reuniões para 

sensibilização de toda equipe, rodas de conversa e atividades educativas com as gestantes 

através de palestras e formação de grupos. Será utilizado o método de exposição interativa, 

macro modelos, cartazes, e álbum seriado. Este projeto de intervenção será avaliado através 

da comparação da quantidade de gestantes que fazem consulta pré-natal com equipe médica, 

de enfermagem e das que fazem pré-natal odontológico antes e após a intervenção. 

Avaliaremos também através de um questionário sobre cuidados de saúde bucal para 

gestantes e para bebê, sempre na consulta seguinte as orientações. Esperamos que após a 

implantação deste projeto ocorra uma maior adesão ao tratamento odontológico durante a 

gravidez e uma mudança de hábito das gestantes em relação a sua saúde bucal e a do bebê. 
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mailto:moema.odontologia@hotmail.com


ABSTRACT 

 

Dental care for pregnant women is the subject of many questions, mainly due to the myths 

related to the theme. The objective of this intervention project is to make pregnant women 

aware of the importance of oral health and the transmission of good habits and customs to 

their descendants, as well as increasing adherence to the pregnant prenatal dental care, of the 

family health team number 166 - Matinha, at the Cidade Verde health post in Teresina-PI. 

The methodology used will be meetings to raise awareness of the entire team, conversation 

circles and educational activities with pregnant women through lectures and group formation. 

The interactive exposure method, macro models, posters, and serial album will be used. This 

intervention project will be evaluated by comparing the number of pregnant women who 

make prenatal consultations with the medical, nursing staff and those who do dental prenatal 

care before and after the intervention. We will also evaluate through a questionnaire on oral 

health care for pregnant women and babies, always in the next consultation the guidelines. 

We hope that after the implementation of this project, there will be a greater adherence to 

dental treatment during pregnancy and a change in the habit of pregnant women in relation to 

their oral health and that of the baby. 
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INTRODUÇÃO 

 

Durante a gravidez ocorrem transformações biológicas, psicológicas e sociais que 

podem predispor as mulheres a situação de risco em saúde bucal. Após a concepção existem 

alterações hormonais que predispõem à agudização de processos inflamatórios periodontais 

ou ao surgimento de patologias inexistentes na cavidade bucal (Barak,2003). É observado 

também uma alteração no comportamento relacionado a frequência da ingestão de alimentos 

desacompanhados de higiene bucal o que predispõe uma saúde bucal mais fragilizada 

necessitando assim de uma atenção mais próxima da equipe de saúde bucal (Reis, 2010). 

Entretanto o acesso aos cuidados em saúde bucal durante a gravidez tem muitas 

barreiras, pouca percepção de necessidade das gestantes, dificuldade de acesso ao serviço, 

medo e muitas dúvidas. Porém na gestação e no puerpério, a mulher encontra-se mais 



inclinada a realizar mudanças em seus hábitos, absorvendo com maior facilidade informações 

que podem beneficiar a sua saúde e a do bebê. Desta forma devemos aproveitar essa maior 

aproximação das mulheres com os serviços de saúde, para criar vínculo e implantar um 

círculo virtuoso de educação e promoção de saúde, tanto individual quanto coletiva (Santos 

Neto et al., 2012). 

Na unidade básica de saúde Cidade Verde, equipe 166, localizada no bairro matinha 

zona urbana de Teresina-PI, o pré-natal odontológico tem seu espaço de atuação garantido 

pela equipe de saúde bucal, porém observamos uma baixa adesão as consultas fato que 

reforça a necessidade da intensificação da educação em saúde neste grupo para a modificação 

da cultura de medo e mitos relacionados ao tratamento odontológico durante a gravidez e 

principalmente pela mudança de comportamento e maior cuidado da saúde bucal da gestante e 

do bebê. 

Este trabalho de intervenção tem como objetivo geral aumentar a adesão das gestantes 

ao pré-natal odontológico. E como objetivos específicos: aumentar o nível de informação das 

gestantes sobre cuidados com sua saúde bucal e do bebê, informá-las sobre o atendimento 

odontológico na gestação, elevar o nível de conhecimento das gestantes com relação à 

realização do pré-natal odontológico, propor um plano de intervenção com vistas a melhorar a 

adesão das gestantes ao pré-natal odontológico, aumentar o número de agendamento de 

consultas odontológicas  das gestantes, orientar os agentes comunitários de saúde quanto ao 

repasse de informações importantes sobre pré-natal odontológico no momento da visita 

domiciliar.  

 

DESENVOLVIMENTO 

Dentre as mudanças experimentadas pelas mulheres no período gestacional, as 

hormonais, podem provocar alterações bucais merecedoras da atenção do cirurgião-

dentista (Oviedo, 2011). Também é possível observar alterações no padrão alimentar, tanto 

na qualidade quanto na quantidade. As mulheres comumente relatam episódios de vômito 

que por sua vez torna mais ácido o meio bucal, podendo causar desmineralização no 

esmalte dentário principalmente na face palatina dos dentes superiores (Grilo,2016). 

Ocorre também alterações na flora bucal, na capacidade tampão da saliva, seleção de 

bactérias criogênicas e um acúmulo maior de biofilme bacteriano. 

Portanto a chance das gestantes terem cárie, quando comparada às mulheres em 

geral, é cerca de três vezes maior (Gonçalves, 2016) e as alterações periodontais também 

são ocorrências comuns (González-Jaranay et al., 2017).  As mudanças no sistema 



imunológico, especialmente a supressão da função de neutrófilos, podem estar associados à 

doença periodontal e ser a provável causa de exacerbação da ação do biofilme dental na 

indução da inflamação gengival (Dios et al., 2002; Vieira et al.,2010). As mudanças 

gengivais ocorrem geralmente entre o terceiro e oitavo mês de gestação e diminuem 

gradativamente após o parto (CDA,2010). Os hormônios sexuais também podem afetar a 

gengiva, pois eles facilitam a proliferação bacteriana, principalmente a Prevotella 

intermedia em mulheres grávidas, comparadas as não grávidas (Steinberg et al., 2013; 

Grilo, 2016). As mudanças na composição salivar, com variações do pH, da capacidade 

tampão e dos níveis de peroxidase (Opermann et al., 2013), elevam as chances das 

gestantes terem cárie, quando comparadas as mulheres em geral (Vergnes et al., 2013). As 

principais alterações na cavidade bucal incluem as doenças periodontais (gengivite, 

hiperplasia gengival e granuloma piogênico), as alterações salivares (fluxo e capacidade 

tampão) e a doença cárie (Kurien et al.,2013). 

A gengivite é a patologia periodontal mais frequente em gestantes, apresentando 

estimativas entre 30% e 100% (Oppermann et al., 2013; Gonçalves, 2016). A gengivite 

gestacional se inicia geralmente no terceiro mês de gestação e é caracterizada por uma 

gengiva vermelha-escura (hiperemiada), edemaciada, sangrante e sensível (CDA, 2010). 

Nestes casos a terapia periodontal supragengival e ou subgengival assim como a educação 

em higiene bucal devem ser imediatamente iniciadas, uma vez que a doença periodontal 

pode elevar os níveis plasmáticos de prostaglandina, que é um mediador da inflamação e 

também responsável pela indução do parto, podendo ocasionar prematuridade. Podemos 

afirmar que existe correlação positiva entre doença periodontal e prematuridade/baixo peso 

(Corbella et al., 2012; Chambrone et al., 2011). Em uma metanálise Sgolastra et al. (2013), 

mostraram que a periodontite é um possível fator de risco para pré-eclâmpsia. E segundo 

Huang et al. (2014), mulheres com doença periodontal antes de 32 semanas de gestação 

têm 369 vezes mais chances de desenvolver pré-eclâmpsia, se comparadas às gestantes 

sem doença periodontal. 

Sendo assim, o pré-natal odontológico foi um termo utilizado para designar a 

importância da gestante ir ao dentista, seja para receber orientações sobre a saúde bucal 

dela e do bebê. O tratamento odontológico pode e deve acontecer em qualquer momento da 

gestação, deixando claro que alguns cuidados devem ser tomados para um atendimento 

mais seguro ao binômio mãe – filho (Gonçalves, 2016). Porém o momento mais indicado 

para tratamento odontológico da gestante é o segundo trimestre. As consultas devem ser 



realizadas em ambiente acolhedor, a gestante deve se alimentar e se hidratar antes da 

consulta. 

Os cuidados com a saúde da gestante devem ser de responsabilidade de toda a 

equipe de saúde, portanto este projeto de intervenção visa sensibilizar as gestantes quanto a 

importância da saúde bucal e da transmissão de bons hábitos e costumes aos seus 

descendentes, assim como aumentar a adesão ao pré-natal odontológico das gestantes, da 

equipe de saúde da família número 166 – Matinha, no Posto de saúde Cidade Verde em 

Teresina-PI. Utilizaremos reuniões para sensibilização de toda equipe de saúde da família, 

rodas de conversa e atividades educativas com as gestantes através de palestras e formação 

de grupos. Será utilizado o método através de exposição interativa, macro modelos, 

cartazes, e álbum seriado. Este projeto de intervenção será avaliado através da comparação 

da quantidade de gestantes que fazem consulta pré-natal com equipe médica e de 

enfermagem e das que fazem pré-natal odontológico antes e após a intervenção. 

 

SITUAÇÃO 

PROBLEMA 

OBJETIVOS METAS/ 

PRAZOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

RESPONSÁVEIS 

Falta de adesão 

das gestantes ao 

pré-natal 

odontológico 

Incentivar a 

adesão das 

gestantes no pré-

natal 

odontológico 

1 mês Realizar reuniões 

sobre a 

importância da 

realização do 

pré-natal 

odontológico 

Dentista e ASB 

Baixo nível de 

informação das 

gestantes sobre os 

cuidados com a 

sua saúde bucal e 

do bebê 

Promover um 

empoderamento 

quanto aos 

cuidados pessoais 

com sua saúde 

bucal e da futura 

mãe. 

1 mês Rodas de 

conversa sobre 

saúde bucal na 

gestação – 

espaço com pia e 

torneira. 

Dentista e ASB. 

Baixo número de 

agendamentos de 

consultas em 

gestantes 

Aumentar a 

marcação das 

consultas 

odontológicas de 

gestantes  

3 mês Incentivos às 

marcações de 

consultas 

preventivas e/ou 

curativas através 

de ações 

educativas no 

momento da 

visita domiciliar. 

Dentista 

Conhecimento 

incipiente quanto 

Informá-las sobre 

o atendimento 

1 mês Repasse de 

informações 

ASB 



ao pré-natal 

odontológico 

odontológico na 

gestação 

quanto à 

realização do 

pré-natal 

odontológico no 

momento da 

espera por 

consulta médica  

 

Pouca abordagem 

por parte dos acs 

quanto ao repasse 

de informações 

importantes sobre 

o pré-natal 

odontológico 

Refletir sobre sua 

função dentro da 

estratégia saúde 

da família e 

procurar delimitar 

suas atribuições 

para que 

contribuam nas 

ações com as 

gestantes 

Estimular os acs 

quanto ao repasse 

das informações 

sobre o pré-natal 

odontológico 

1 mês Reuniões com 

acs da equipe 

Organização da 

equipe e agenda 

a fim de adequar 

as ações ao 

funcionamento 

das atividades. 

Dentista e 

enfermeiro 

 

Utilizaremos alguns instrumentos para acompanhar e avaliar o plano de intervenção: 

a) Para avaliar o conhecimento adquirido pelas gestantes nas reuniões educativas será 

feita através de um questionário sobre o atendimento odontológico a ser aplicado na consulta 

subsequente. 

b) Comparar a quantidade de tratamentos iniciados pelas gestantes e a quantidade de 

tratamentos concluídos antes e depois das atividades educativas. 

c) Comparar o antes e depois ao fim da implantação da intervenção o número de 

gestantes que fazem acompanhamento pré-natal com médico/enfermeira e da quantidade que 

realizam pré-natal odontológico. 

Da mesma forma, como instrumento de acompanhamento será realizada uma 

aplicação de pesquisa de satisfação e aprendizado com o objetivo de mensurar o nível de 

aprendizado das gestantes após as ações educativas. Estas duas pesquisas serão aplicadas pelo 

dentista e no momento das consultas subsequentes com aproveitamento deste momento para 

discussão das respostas e elucidação de dúvidas. 

CONCLUSÃO 

 



A necessidade de atendimento odontológico no período gestacional é inquestionável, 

trata-se de um momento muito pertinente para incorporar novos hábitos e realizar promoção 

de saúde bucal. Com essa proposta de intervenção temos a intenção de possibilitar a futura 

mãe a ter uma gestação saudável e garantir uma boa saúde bucal também do seu bebê. 

Da mesma forma tem-se como perspectivas desta intervenção a instalação de medidas 

sociais preventivas de forma frequente e uma maior integração da equipe de saúde bucal com 

o restante da equipe. Esta integração permitirá uma segurança por parte das gestantes quanto 

ao atendimento odontológico curativo e eficácia do tratamento preventivo. 

Portanto, com a implantação destas ações propostas esperamos que as gestantes 

adquiram hábitos de saúde bucal mais saudáveis, bem como os cuidados mais adequados com 

a saúde bucal do bebê. Esperamos ainda uma maior adesão das gestantes ao tratamento 

odontológico e um período gestacional com melhores condições de saúde.  
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