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Resumo:O reforço da atuação multiprofissional e interdisciplinar é requerido para a saúde materno-infantil, por 

meio das atividades extensionistas da temática já nos bancos acadêmicos durante a formação do profissional, 

como o projeto Saúde Bucal Materno Infantil (SBMI)/Pré-Natal Odontológico das Gestantes de Alto Risco – 

Universidade Sem Fronteiras. O presente estudo teve como objetivo identificar a percepção dos cirurgiões-

dentistas quanto ao atendimento das gestantes de alto risco.Trata-se de um estudo transversal do tipo inquérito, 
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autoadministrado, aplicado aos 31 cirurgiões-dentistas atuantes nos municípios pertencentes à 3ª Regional de 

Saúde. Quanto as respostas 54% dos profissionais, evidenciaram um bom nível de conhecimento em relação ao 

atendimento odontológico das gestantes. Acerca dos procedimentos contraindicados, 52% afirmaram nenhum 

procedimento, 35% exames radiográficos, 11% exodontias, 6% anestesia e 6% outros. Quanto à posição da 

cadeira odontológica durante o atendimento da gestante, 35% apontaram em decúbito lateral esquerdo e 52% 

demarcaram em aproximadamente 90º. Foi possível identificar que a insegurança nos aspectos práticos durante o 

atendimento são temas que suscitam maiores dúvidas dentre os profissionais. Portanto, estratégias devem 

englobar a capacitação contínua da equipe de saúde para ressaltar o impacto resultante da orientação à busca, 

bem como promover a realidade do Pré-natal odontológico na rotina de acompanhamento. 

Palavras-chave: Gestante de Alto Risco. Pré-natal. Saúde bucal. Assistência integral. 

 

NOME DO PROJETO 

SAÚDE BUCAL MATERNO INFANTIL (SBMI)/PRÉ-NATAL 

ODONTOLÓGICO DAS GESTANTES DE ALTO RISCO – UNIVERSIDADE SEM 

FRONTEIRAS  

PÚBLICO-ALVO  

As ações extensionistas do projeto são destinadas aos cirurgiões-dentistas (CD)que 

prestam assistência à gestante na rede pública de municípios de baixo índice de 

desenvolvimento humano (IDH), que fazem parte da 3a Regional de Saúde do Estado do 

Paraná. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Os municípios das ações extensionistas do projetosãoas cidades de menor IDH 

regidas pela 3a Regional de Saúde do Paraná, são estes: Arapoti, Ivaí, Palmeira, Piraí do Sul, 

São João do Triunfo,Sengés. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Os locais das ações extensionistas do projeto são as Unidades Básicas de Saúde dos 

municípios elencados e o HospitalUniversitário Regional dos Campos Gerais. 
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JUSTIFICATIVA 

Estudos realizados demonstraram que as gestantes, devido as particularidades de 

alterações bucais próprias desse período, necessitam de programas educativos preventivos e 

de um acompanhamento odontológico no pré-natal, como determinam diretrizes da Política 

Nacional da Saúde Bucal (BRASIL, 2004). O pré-natal odontológico é uma condição 

essencial para manter ou resgatar a saúde bucal por meio de medidas preventivas e/ou 

curativas, possibilitando que a gestante tenha melhor condição bucal e minimizando possíveis 

alterações indesejáveis no nascimento e desenvolvimento de seu bebê (OLIVEIRA, ROCHA, 

FRANÇA, 2017). O processo de cuidado neste ciclo de vida é dependente da qualificação dos 

profissionais de saúde bucal, sendo assim um desafio em tempo oportuno para a organização 

do serviço e um protocolo baseado em informações científicas, sobre ações assistenciais e 

preventivas voltado para uma prática humanizada e integral(NASSEM et al.,2016).Com isso 

torna-se importante capacitar profissionais para o atendimento odontológico das gestantes, 

principalmente as gestantes de alto risco, por meio deuma estratégia educativa e 

esclarecimento de dúvidas, objetivando melhorar o acesso ao serviço público odontológico 

neste período, já que, apesar de todos esforços, a utilização dos serviços odontológicos é 

baixa, sem integração entre os níveis de cuidado e repleta de barreiras. No Brasil, a 

prevalência de gestantes que não buscaram, ou que não conseguiram atendimento 

odontológico durante a gestação está entre 55% a 75% (25 a 45% de uso dos serviços) 

(NOGUEIRA et al., 2012), motivo pelo qual torna-se necessário identificar a causa da baixa 

procura ao atendimento odontológico bem como as principais dificuldades encontradas pelos 

profissionais em viabilizar o acesso. Entende-se que tal abordagem seja de fundamental 

importância na organização dos serviços para a assistência ao pré-natal de alto risco, 

permitindo que as gestantes possam ocupar o espaço de protagonistas no processo de cuidado 

de sua saúde, estabelecendo parceria com os profissionais para a obtenção de melhores 

resultados. 

OBJETIVOS 

Identificar os fatores relacionados ao atendimento odontológico de gestantes de alto 

risco sob a ótica dos cirurgiões-dentistas atuantes nas Unidades Básicas de Saúde.  
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METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa de caráter transversal, do tipo inquérito, com a utilização de 

abordagem quantitativa, junto ao cirurgião-dentista dos municípios de baixo IDH pertencentes 

à 3ª Regional de Saúde do Paraná, tais como: Palmeira, São João do Triunfo, Ivaí e Sengés. A 

coleta de dados foi realizada por meio de um questionário semiestruturadoauto aplicado 

junto aos cirurgiões-dentistas (CD)atuantes nas unidades básicas dos municípios 

envolvidos e que se dispuserem livremente a participar da pesquisa. A amostra de dados 

foi de acordo com a adesão dos profissionais e como critério de exclusão a apresentação de 

respostas incompletas ou nulas. Os dados coletados foram compilados por meio do programa 

Microsoft office Excel® 2013, assim, tabulados e submetidos a análisesdescritivas de todas as 

variáveis.Esta pesquisa foi aprovada pela Plataforma Brasil e Comissão de Ética em Pesquisa 

- COEP da Universidade Estadual de Ponta Grossa/UEPG sob o número do parecer: 

3.345.182. 

RESULTADOS 

Participaram do estudo 17 CD,valor correspondente a 54% do total de CD atuantes 

(n=31), sendooitode um total de 18 CD do município de Palmeira; três CD do município de 

São João do Triunfo, o total do município;três CDde um total de seis domunicípio de Ivaí e 

três CDde um total de quatrodo município de Sengés.O namostral justifica-se pela taxa de 

abstenção de resposta, bem como CD em afastamento ou de férias etc.Quando indagados 

acerca do conhecimento do número mínimo de consultas odontológicas durante a 

gestação88,2% afirmaram a necessidade de no mínimo três consultas durante a gravidez, que 

é o número preconizado pela Rede Mãe Paranaense, sendo o ideal uma consulta a cada 

trimestre. Quando indagados acerca dos procedimentos contraindicados, 52% afirmaram 

nenhum procedimento, 35% exames radiográficos, 11% exodontias, 6% anestesia e 6% 

outros, sendo: reabilitação protética e cirurgias extensas. Os resultados também mostram que 

82% dos profissionais acreditam que o melhor período gestacional de atendimento é o 

segundo trimestree88% afirmam que o tempo máximo de duração da sessão odontológica 

deve ser de 30 minutos. Em relação ao posicionamento ideal da gestante na cadeira 
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odontológica 35% apontaram em decúbito lateral esquerdo e 52% demarcaram em 

aproximadamente 90º. Já em relação à prescrição de medicamentos para gestante, a maioria 

(88,3%) afirmaram que consideram segura esta prática.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Importante lembrar que durante a graduação, o profissional CD, não teve em sua 

formação enfoque na saúde materno-infantil, possibilitando assim a falta de prática clínica ao 

atendimento da gestante de alto risco. O conhecimento e preparo técnico dos profissionais aos 

cuidados odontológicos são fundamentais.Por meio desta pesquisa, evidenciou-se que a 

formulação de estratégias de ampliação de acesso ao acompanhamento odontológico no 

período gestacional deve englobar a capacitação contínua da equipe de saúde a fim de 

ressaltar o impacto resultante da orientação à busca, bem como promover a realidade do Pré-

Natal Odontológico na rotina de acompanhamento pré-natal. O reforço da atuação 

multiprofissional e interdisciplinar é requerido para potencializar os resultados positivos de 

saúde materno-infantil, por meio das atividades extensionistasdo fomento da temática já nos 

bancos acadêmicos durante a formação do profissional,como o projeto Saúde Bucal Materno 

Infantil (SBMI)/Pré-Natal Odontológico das Gestantes de Alto Risco – Universidade Sem 

Fronteiras, sendo necessário que se estenda à prática clínica, perpassando todos os níveis de 

atenção à saúde. 

APOIO 

Ciências sem Fronteiras – Secretaria de Estado de Saúde do Paraná  
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