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Resumo 

O estudo objetivou analisar os determinantes sociais do 
acesso aos serviços odontológicos por gestantes 
atendidas no SUS, em Ponta Grossa-PR (2019-2020). 
As 236 gestantes responderam à um formulário com 
questões socioeconômicas, da gravidez, auto percepção 
da condição bucal e necessidade de tratamento, impacto 
da condição bucal na qualidade de vida e utilização de 
serviços odontológicos. A análise estatística foi realizada 
pelos testes Qui-quadrado de Pearson, Z e Bonferroni. A 
maioria das mulheres visitou um dentista em menos de 
um ano e durante a gravidez, como rotina ou 
encaminhamento devido à gravidez. Entre as 
características socioeconômicas e aspectos da gravidez, 
o trimestre gestacional foi o único quesito relacionado às 
consultas. Em maioria, consultaram o dentista e 
possuíam conhecimento sobre a própria condição bucal 
e a necessidade de procedimentos odontológicos. 

Introdução  

Durante a gestação pode ocorrer uma agudização de 
processos inflamatórios na cavidade bucal, devido a 
alterações fisiológicas e comportamentais, como um 
aumento de ingestão de alimentos cariogênicos e uma 
higiene bucal insatisfatória, o que pode ser responsável 
por um risco aumentado de cárie e doença periodontal 
(FAQUIN; FRAZÃO, 2016). Por isso, é importante que a 
gestante realize o pré-natal odontológico. O objetivo do 
estudo foi analisar a relação entre os determinantes 
sociais e o acesso aos serviços odontológicos pelas 
gestantes atendidas no SUS em Ponta Grossa-PR. 

Material e Métodos 

As 236 gestantes que participaram da pesquisa foram 

recrutadas na sala de espera das Unidades Básicas de 

Saúde do município, no final de 2019 e início de 2020, 

enquanto aguardavam a consulta médica de pré-natal. 

Elas responderam a um formulário com questões 

socioeconômicas, aspectos da gravidez, auto percepção 

da condição bucal e necessidade de tratamento, impacto 

da condição bucal na qualidade de vida e utilização de 

serviços odontológicos no ano anterior à entrevista e 

durante a gravidez. A análise estatística foi realizada 

pelos testes Qui-quadrado de Pearson e Teste Z, com 

pós teste de Bonferroni. 

Resultados e Discussão 

A maioria das mulheres visitou o dentista em menos de 

um ano e, também, durante a gravidez, com média de 

1,3 consulta por mulher, sendo o motivo principal a rotina 

ou encaminhamento devido à gravidez. Em relação a 

auto percepção da condição bucal, a maioria das 

mulheres que visitaram o dentista não relataram a 

presença de problema bucal no momento da entrevista, 

contudo, relataram a necessidade de tratamento 

odontológico.O estudo de Silva et al. (2020) mostra que 

o acesso e utilização dos serviços odontológicos por 

gestantes podem estar relacionados às questões 

referentes ao local de moradia, pois embora programas 

assistenciais para populações vulneráveis sejam criados, 

muitas vezes eles não alcançam os resultados 

almejados. Outros fatores que determinam o acesso ao 

atendimento odontológico das gestantes estão 

relacionados ao horário de atendimento e ao medo 

frente a procedimentos mais invasivos com o uso de 

anestesia odontológica. Em relação ao período da 

gravidez, a procura por atendimento odontológico no 

presente estudo foi maior entre as gestantes que 

estavam no terceiro trimestre gestacional (73,1%), 

provavelmente, devido ao fato de ter sido enfatizado a 

procura por atendimento entre os profissionais de saúde 

durante o pré-natal, ou pela necessidade percebida entre 

as gestantes.  

 Conclusões 

Os determinantes sociais referentes ao acesso das 
gestantes à consulta odontológica durante a gravidez e/ou 
período anterior de 12 meses, se deu pela idade da mulher, 
que foram em maioria adultas jovens (entre 21 e 35 anos), 
durante o terceiro trimestre gestacional e a condição de 
saúde bucal auto percebida na gravidez. 
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