
 
 
 

 

DETERMINANTES SOCIAIS DA CONDIÇÃO BUCAL DE GESTANTES USUÁRIAS DO 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 

Amanda Ariely Kovalczuk (FA), Carolina Wantroba, Milena Correa da Luz, Vitória Monteiro, Márcia Helena Baldani 

Pinto (Orientador), e-mail:  marciabaldani@gmail.com 

Universidade Estadual de Ponta Grossa/Departamento de Odontologia 

Odontologia Social e Preventiva  

 

Palavras-Chave: Gestantes, Determinantes Sociais de Saúde, Serviços de saúde bucal.

Resumo 

O objetivo desse trabalho é avaliar os determinantes 
sociais da condição bucal de gestantes acompanhadas 
nas Unidades de Saúde em Ponta Grossa-PR. O estudo 
foi conduzido com 236 gestantes, e os dados foram 
obtidos através de entrevista utilizando questionário pré 
testado e exame clínico, por meio dos índices CPO-D, CPI 
e IHOS. A maioria se declarou branca, com idade entre 
21 e 35 anos, renda familiar de até dois salários-mínimos, 
não trabalhava fora e possuía nível de escolaridade de 
ensino médio incompleto ou mais. Os resultados 
apontaram que gestantes com menor renda familiar e não 
brancas apresentaram maiores chances de terem dentes 
cariados não tratados. Gestantes que realizaram 
tratamento odontológico durante a gravidez tiveram maior 
número de dentes restaurados. Apesar dos avanços 
alcançados, há ainda a necessidade de atuação das 
equipes de profissionais envolvidos com o pré-natal nas 
Unidades Básicas de Saúde em prover uma atenção 
diferenciada às gestantes com pior condição social, que 
são classificadas como de risco gestacional intermediário. 

Introdução  

O acompanhamento da saúde bucal durante a gestação 
foi reconhecido como um importante problema de saúde 
pública em todo o mundo. (LEELAVATHI et al. 2018).  A 
condição socioeconômica é um fator determinante para o 
acesso aos serviços de saúde e, outros fatores como 
idade, mães de primeira viagem ou com mais filhos, 
escolaridade e fatores psicológicos como a ansiedade, 
também são relevantes e podem causar influência no 
acesso. (ROCHA et al. 2018). Desta forma, esse trabalho 
tem como objetivo avaliar os determinantes sociais da 
condição bucal de gestantes usuárias do Sistema Único 
de Saúde na cidade de Ponta Grossa PR.  

Material e Métodos 

O estudo observacional e transversal foi conduzido com 
uma amostra não probabilística por conveniência de 236 
gestantes, recrutadas nas, Os dados foram obtidos 
através de entrevista utilizando questionário pré testado e 
exame clínico, por meio dos índices CPO-D, CPI e IHOS 
aplicados seguindo o protocolo do Projeto SB Brasil. A 
tabulação dos dados foi realizada em planilha Excel do 
Microsoft Office e a análise estatísticas no software 20.0 
for Windows. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade 
Estadual de Ponta Grossa (CAAE: 
01595318.8.0000.0105) e autorizado pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Ponta Grossa-PR. As gestantes 

que aceitavam participar da pesquisa assinavam o termo 
de consentimento livre e esclarecido (TCLE). 

Resultados e Discussão 

Dentre as 236 gestantes entrevistadas, a maioria se 
declarou branca, com idade entre 21 e 35 anos, renda 
familiar de até dois salários-mínimos, não trabalhava fora 
e possuía nível de escolaridade de ensino médio 
incompleto ou mais. A maioria foi ao cirurgião dentista em 
menos de um ano e também durante a gravidez. Quanto 
à condição bucal clínica o CPO-D médio foi de 6,5 (desvio 
padrão de 4,9), 36,9% possuía dentes cariados não 
tratados e 39% dentes perdidos. Com relação à condição 
periodontal, apenas 17,3% apresentava gengiva e 
periodonto hígidos, sendo o cálculo dental a condição 
mais frequente (56,4%), seguido por sangramento 
gengival (50,8%). Gestantes com menor renda familiar e 
não brancas apresentaram maiores chances de terem 
dentes cariados não tratados. Gestantes que realizaram 
tratamento odontológico durante a gravidez tiveram maior 
número de dentes restaurados. 
 

Conclusão  

Os determinantes sociais da condição bucal das gestantes 
foram a idade, cor/raça, renda e se já possuía algum filho. 
Gestantes mais velhas e com filhos tiveram maior 
prevalência de dentes perdidos, porém as mais jovens foram 
identificadas com maior presença de doença periodontal. 
Gestantes com menor renda familiar e que não se 
autodeclararam como brancas apresentaram mais dentes 
cariados não tratados. Com relação a experiência de cárie, 
o índice CPO-D das gestantes no município de Ponta 
Grossa foi semelhante ou menor que o referido em outras 
regiões do Brasil, porém a higiene bucal identificada foi 
considerada inadequada, sendo pior quando comparada 
com outros estudos. 
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