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Resumo: Estudos realizados demonstraram que as gestantes, devido as 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. Nessa fase as dúvidas sobre alterações bucais e 

atendimentos odontológicos são frequentes. Frente a isso o cirurgião-dentista deve estar apto a orientar e 

esclarecer as gestantes. O objetivo foi a elaboração de um material no formato digital, um produto tecnológico, 

contendo informações de educação em saúde bucal no ciclo gravídico-puerperal, a fim de servir como material 

para orientação guiada, face a face do profissional com a paciente. Na primeira fase foi realizado uma revisão de 

literatura dos assuntos pertinentes a serem abordados, elaborando um roteiro de texto com evidências cientificas 

do assunto referenciado; na segunda fase os desenhos foram criados conforme a ilustração referente ao texto e 

por último digitalizado. Conclui-se que, a elaboração desse manual educativo na forma digitalizada é uma 

estratégia facilitadora para a orientação no período de ciclo gravídico-puerperal. 
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NOME DO PROJETO 

Saúde Bucal Materno-Infantil (SBMI). 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Hospital Universitário Regional da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

JUSTIFICATIVA 

Estudos realizados demonstraram que as gestantes, devido as alterações bucais 

próprias desse período, necessitam de programas educativos preventivos e de um 

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

Nacional da Saúde Bucal (HANNA et al., 2007). Nessa fase o surgimento de dúvidas é 

frequente, em relação as mudanças na cavidade oral e ao atendimento odontológico. Frente a 

isso, o cirurgião-dentista deve estar apto a orientar as gestantes em relação a importância da 

saúde bucal, a qual pode impactar na saúde do feto (BASTIANI et al., 2010). Ter um material 

de apoio didático pedagógico como um instrumento facilitador nas orientações pode ser mais 

efetivo, pois proporciona uma orientação guiada e com imagens ilustrativas, facilitando a 

comunicação necessária para a promoção de saúde com qualidade. 

OBJETIVOS 

O objetivo foi a elaboração de um material no formato digital, um produto 

tecnológico, contendo informações de educação em saúde bucal no ciclo gravídico-puerperal, 

a fim de servir como material para orientação guiada, face a face do profissional com a 

paciente. 

METODOLOGIA 

Na primeira fase foi realizado uma revisão de literatura dos assuntos pertinentes a 

serem abordados, usando as palavras-chaves em bases de dados nacionais e internacionais; a 

partir da leitura dos artigos científicos selecionados foi elaborado um roteiro de texto com 

evidências cientificas dos assuntos referenciados. Na segunda fase os desenhos/imagens 

foram criados conforme a ilustração referente ao texto e por último digitalizado. Enfim, nesta 

última etapa conferiu a composição do material, desde a apresentação, as considerações e o 
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processo ou assunto central da publicação. Os critérios adotados pelos profissionais, para 

todas as etapas, é a simplificação visual do conteúdo, bem como uma linguagem simples e 

compreensível, uma diagramação arejada, com visual limpo com imagens totalmente 

integradas aos conteúdos apresentados (Figura 1).  

Figura 1 – Manual de orientações a saúde bucal da gestante durante o pré-natal odontológico 

 

Fonte: próprio autor 

RESULTADOS 

Os assuntos abordados que fazem parte do roteiro são: Importância do Pré-natal 

odontológico; Doença periodontal:Gengivite/Periodontite; Radiografia; Anestesia Local; Uso 

de Medicamentos; Hábitos alimentares; Aleitamento Materno; Teste da Linguinha e Cuidados 

com a Saúde Bucal do recém-nascido. O texto selecionado sobre os assuntos referenciados: 

durante a gestação, os hormônios e processos fisiológicos passam a ser alterados. Há um 

aumento nos níveis de estrogênio e progesterona, o que modificam a permeabilidade vascular 

gerando um edema gengival e aumento nos níveis de fluido crevicular, somando-se a isso os 

processos inflamatórios tornam-se exacerbados, o que resultará em maior chance de 

desenvolver complicações periodontais (MOIMAZ et al., 2006). Estas complicações podem 

levar ao parto prematuro devido aos estímulos que os microrganismos causam na placenta 

através de mediadores inflamatórios como PGE e TNF-α, e também ocasionar o baixo peso ao 

nascer. E este é um dado que poucas mães conhecem. (ALMEIDA et al., 2006). A 

periodontite (inflamação da gengiva) contem bactérias que apresentam ameaças à placenta, 

podendo prejudicar a mãe e o bebe. Esta pode levar ao parto prematuro e ocasionar o baixo 

peso ao nascer pois as bactérias da periodontite estimulam o sistema imune do corpo a liberar 
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substâncias como as citocinas inflamatórias prostaglandina E2 e a TNF-alfa que vão para o 

útero e fazem sua contração (VIEIRA et al. 2010). Devido as alterações fisiológicas, a 

cavidade oral se torna mais suscetível a infecções e lesões de cárie e por este motivo as 

gestantes devem receber cuidados odontológicos preventivos, acompanhamento profissional e 

motivação de higiene oral (MONTEIRO et al., 2012).  

Os dentistas possuem receio de realizar certos procedimentos pelo fato de 

necessitar de anestesia, e estas se realmente necessárias devem ser realizadas utilizando a 

lidocaína 2% com limite de segurança de no máximo 2 tubetes podendo ser usada com 

adrenalina na concentração 1:100.000 como vasoconstritor (ANDRADE, 2006). Quanto a 

radiação durante a realização de radiografias, caso necessário, podem ser feitas a qualquer 

momento da gestação, desde que tomadas as medidas de proteção, como uso de filme 

ultrarrápido e avental de chumbo. Para provocar má-formação ou aborto seria necessária 

exposição a 5,0 rads, porém as tomadas intrabucais equivalem a 0,01 milirads, menos que a 

radiação cósmica adquirida diariamente (BASTIANI et al., 2010).  

O uso de antibióticos também merece atenção, a escolha do antibiótico deverá 

considerar, além da eficácia do fármaco frente ao agente da infecção materna, também a 

segurança para o feto em desenvolvimento. O uso de tetraciclina é contraindicado pois, esta 

atravessa a placenta, atingindo altos níveis sanguíneos e por possuir grande afinidade por 

cálcio e tecidos mineralizados, liga-se a ossos e dentes em desenvolvimento de maneira 

irreversível, tornando-os manchados (FIOL; SILVA, 2005). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:   

A elaboração desse manual com conceitos relevantes ao decorrer do período 

gestacional, propõe um meio de trazer respostas às dúvidas recorrentes da gestante. Conclui-

se que, a elaboração desse manual educativo na forma digitalizada é uma estratégia 

facilitadora para a orientação no período de ciclo gravídico-puerperal, além de ser uma 

tecnologia  sustentável e prática onde o profissional poderá abrir em qualquer dispositivo. 

APOIO: Fundação Araucária (Programas PIBEX). 
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