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INTRODU<;AO 

Levando-se em considerayaO que 0 processo de educayaO em saude e urn instrumento 

de extrema importancia para as transformayoes humanas e que atraves desse processo 

embora lento e gradativo podemos gerar mudanyas de habitos de vida propaganda assim 

as melhorias das condi9oes de saude de uma dada popula9ao, como profissionais da saude 

e educadores, somos capazes de controlar e reduzir as doenyas nas populayoes, 

transmitindo conhecimentos basi cos de preven9ao primaria. 

No campo da educayao em saude bucal, temos observado resultados positivos na 

redu9ao dos indices de doen9as bucais, em rela9ao as crian9as em idade pre-escolar com 

grande envolvimento por parte dos profissionais da equipe de saude bucal, principalmente 

atraves de programas de prevenyaO a Carie dentana e doenyaS periodontais, atraves da 

promoyaO a saude e a utilizayaO de metodos de prevenyaO coletivos e individuais. Porem, 

devemos considerar que a crianya em idade pre-escolar, embora pronta para receber os 

conhecimentos, e no dia-a-dia, envolvida no contexto familiar cercada de informa9oes e 

habitos, que ela passa a incorporar as questoes de saude que formarao sua personalidade, 

sendo assim de extrema importancia urn ambiente familiar adequado, multiplicador de 

bons habitos (BLINKHORN, 1980; GARCIA-GODOY, 1986). Sendo fundamental para o 

profissional da saude, conhecer a realidade da familia, transmitir inforrnayoes e colaborar 

para mudan9as saudaveis, contribuindo para melhora das condiyoes de saude. 

Entendendo como urn momento de extrema receptividade a conhecimentos, o periodo 

da maternidade, na fase de gesta9ao, e sem duvida alguma, a grande oportunidade dos 

profissionais de saude integrarem-se para transmitir, envolyer e motivar a mae e porque 

nao, os pais, tendo como alvo a familia, como foco do direcionamento das a9oes de 

educa<;:ao em saude, compondo nesse momenta uma verdadeira equipe de saude em busca 

do integral, sob as varias faces profissionais , tanto no campo da medicina, enfermagem, 

odontologia e outras. 

Transmitir os conhecimentos de forma planejada, integrada e envolvente e missao 

extremamente desafiadora para OS profissionais de saude, para 0 cirurgiao dentista, 

profissional cuidadoso e meticuloso, abre-se uma oportunidade impar para a consolida<;:ao 

clest~ ~nroxim~d'io n~r.iente-nrofission~l ~tr~vP.s cl~ clP.clir.~r.~o nP.rsP.vP.r~nr.~ trf'lr. ~ rlP. 
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confian9a e de seguran9a para com a paciente gestante, e o relacionamento profissional

profissional, ampliando os seus conhecimentos e mudando seus conceitos para urn 

trabalho em equipe e integral. 

0 trabalho procura enfocar a importancia das a9oes de educa9ao em saude bucal para 

gestantes com a finalidade de incorpora9ao de habitos saudaveis, para ela e sua familia; 

mostrar a importancia da amplia9ao dos conhecimentos por parte dos cirurgioes dentistas 

a respeito de quanto e especial o atendimento a gestante; a necessidade da integra9ao 

multiprofissional e a presen9a do dentista nas equipes de pre-natal. 

REVISAO DA LITERATURA 

Boa parte dos trabalhos e pesquisas mostram que a abordagem da educa9ao em saude 

para as gestantes e de fundamental importancia. COSTA, (1998) considera que a mae tern 

papel-chave na familia, especialmente se a questao e saude, e que a gestayaO e urn periodo 

impar na vida da mulher, no qual ela se encontra receptiva a incorpora9ao de novas 

atitudes e comportamentos, conclui-se, ser extremamente importante o seu envolvimento 

em programas que venham interferir na quebra da cadeia de transmissibilidade da carie a 

partir de medidas preventivo-educativas, de maneira que a mae/gestante possa atuar como 

multiplicador de informay5es que visem a promoyao da sua saude e de toda a sua familia. 

BLINKHORN, (1980) ja afirmava que as maes determinam muitos dos comportamentos 

que seus filhos adotarao, dessa forma, a educa9ao para a saude, durante a socializa9ao 

primaria, e urn exercicio que leva a formayaO de habitos saudaveis. 

SARNAT, (1984) afirma que quanto maior for a atitude positiva da mae com relavao a 
sua propria saude, melhor sera a saude bucal dos seus filhos. 

A importancia da familia, representando o nucleo social mais forte e primitive de toda 

a sociedade e que nele se desenvolve a formavao da personalidade, dos bons costumes e 

dos bons habitos de higiene, sendo fundamental que os programas de educavao em saude 

procurem envolver a mae como aponta os trabalhos de COST A; ALBUQUERQUE, 

(1997). 
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As gestantes devem constituir-se num grupo especial de educa9ao para a saude, pois 

estao se preparando para desempenhar seu papel de mae; alem disso, as gestantes 

constituem grupo de risco no que diz respeito a susceptibilidade aos problemas bucais, 

como tambem em fun9ao do carater infeccioso da carie dentaria. Estudos experimentais 

tern demonstrado que as maes sao as principais fontes de transmissao de bacterias 

cariogenicas. Por outro lado, sabe-se que o nivel educacional, bern como o nivel 

socioeconomico da familia, mais especificamente o da mae, tern uma rela9ao direta com o 

nivel de saude da crian9a (BLINKHORN, 1980; ALALUUSUA; RENKONEN, 1983; 

BROWN, 1985; DAVIS, 1988). 

A participa9ao dos pais em sessoes de aprendizado e de extrema importancia para as 

mudan9as de habitos das crian9as, pois uma serie de atitudes negativas, com rela9ao a 

saude bucal, como por exemplo, o fato de muitas gestantes nao reconhecerem a 

necessidade da higiene oral regular para suas crian9as. Deste modo, confirma-se a 

importancia da inclusao de urn programa de educayao para saude bucal durante 0 periodo 

pre-natal, levando-se em considera9ao o papel de vital importancia que as maes tern na 

promo9ao de uma melhor higiene oral em seus filhos. De fato varios trabalhos confirmam 

que a educa9ao para a saude bucal nas classes de pre-natal e uma experiencia nova e 

excitante para os futuros pais, que estao cheios de quest5es e avidos por respostas e 

orienta9oes. TSAMTSOURIS et a/, (1986); EDWARDS & ROWNTREE, (1969); 

FARREL, (1979). 

A participa9ao do dentista em programas educativos no pre-natal tern influenciado 

positivamente a conduta dos pais com rela9ao a saude bucal de seus filhos, segundo 

DAVIS, (1988); SHEIN, (1991). 

A integra9ao do dentista como membro efetivo da equipe do pre-natal, a coopera9ao 

entre as profissoes de saude, bern como acerca da necessidade de conscientiza9ao sobre 

saude bucal dos profissionais que lidam com a saude da mulher durante a gesta9ao, como 

forma de proporcionar conhecimentos que possam induzir a mudan9as de comportamento 

e atitudes mais saudaveis na propria saude bucal das gestantes, como afirma 

COZZUPOLI, (1981); DOSHI, (1985). 

COSTA, (1998), atraves de questionario e pesqmsa realizados , analisa que e 

extremamente positivo que maes mais jovens, ate pela influencia da midia, tern mais 

facilidade para incorporar habitos saudaveis, bern como para participar de programas 

educativos e preventives. Segundo HOLT et a!, (1985) ha uma tendencia as crian9as 

apresentarem uma melhor situa9ao de saude bucal, principalmente para as maes jovens 
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que part1c1param de programas de orienta9oes e preven9ao das doen9as bucais. 

HYSSALA, (1993) afirma que o compromisso com a pnitica diaria recai sobre os 

cuidados da mae, sendo de maior cumplicidade e responsabilidade o papel da mae nos 

cuidados da crian9a. 

PAUNIO et al, (1994), faz observa9oes acerca das maes muito jovens que tern menor 

disposiyaO para as questoes relacionadas a saude deJa e para 0 hebe, e sua dificuldade de 

assumir a matemidade, necessitando de fonte de informa9oes para modelar os seus 

conceitos, para aprender a cuidar da crian9a e dela mesma. 

A FEDERA<;AO DENT ARIA INTERNACIONAL, (1982), publicou os resultados da 

Assembleia Mundial de Saude, realizada pela OMS, em 1981, que propos algumas metas 

a serem cumpridas ate o ano 2000 e que funcionariam como indicadores do estado de 

saude bucal de urn pais. Esta Organiza9ao sugeriu que, nas atividades realizadas para 

alcan9ar estas metas, estivessem incluidos programas efetivos de educa9ao para saude 

bucal destinados aos pais. 

Segundo documento do MINISTERIO DA SA(JDE, (1988), todas as gestantes 

inscritas no pre-natal deveriam ser agendadas para consulta odontol6gica de rotina nas 

unidades de saude que disponham deste servi9o, caso contrario, deveria-se referencia-las 

para outra unidade. Na consulta de rotina, deveria ser realizado o exame clinico da 

cavidade oral e elaborado urn plano de tratamento a ser desenvolvido durante o pre-natal. 

KOLHER eta/, (1982) e KOLHER eta/, (1984), demonstraram que a aplica9ao de 

medidas preventivas de carie, em maes portadoras de alto numero de S. mutans e 

lactobacilos, implicou na redu9ao dos niveis salivares destes microorganismos e evitou o 

estabelecimento inicial nos seus filhos; bern como foi encontrada uma menor incidencia 

de cane nestas crianyaS. 

ROMERO & SANCHEZ, (1989) afirmaram que as condi9oes de saude bucal em que a 

mulher chega na gravidez e seus conhecimentos limitados sobre a tecnica de higiene e 

causas da patologia oral mais freqiiente, deveriam colocar dentistas e equipe de saude em 

alerta para dirigir seus esfor9os preventivos desde antes da etapa reprodutiva. Segundo os 

autores, 0 binomio teoria-pratica e fundamental para as atividades educativas de 

preven9ao de doen9as bucais, sendo indispensaveis a constiincia e a reafirma9ao peri6dica 

por parte do odont6logo. 0 objetivo de urn programa te6rico-pratico para as gestantes e 

estimular a aten9ao odontol6gica oportuna durante a gravidez e promover a aquisi9ao de 

oraticas de higiene bucal que tendem a diminuir as doencas mais freqiientes da boca. 
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SHEIN, (1991) mostrou em suas pesquisas que a compreensao e ado9ao das medidas 

preventivas durante o desenvolvimento dos filhos, cujos pais participaram do 

aconselhamento pre-natal, foram maiores do que as encontradas para o grupo que nao 

participou. No entanto, a motiva9ao e o refor9o constante sao necessaries nos programas 

de saude bucal, a fim de alcan9ar mudan9as de comportamento. 

BASTOS, (2003) considera que uma popula9ao sera cada vez mais saudavel a medida 

que seu nivel de conhecimento das informa95es referentes a saude porventura existentes, 

sej am assimiladas, e se os aspectos de educa9ao em saude bucal forem enfatizados, 

seguramente contribuirao para a manuten9ao da saude bucal da popula9ao. 

BERND, (1992) atraves de seus estudos com gestantes, objetivaram colher subsidies 

para desencadear no cotidiano do servi9o odontol6gico urn processo continuo de reflexao, 

capaz de formar urn novo discurso como base para uma nova pratica de aten9ao em saude 

bucal na gravidez. 

ROCHA, (1993) recomendou a transferencia de conhecimentos basicos em saude 

bucal, para toda a equipe do pre-natal, a fim de uniformizar conceitos, desmistificar 

cren9as e mitos sobre Odontologia e gravidez, bern como recomenda ser de fundamental 

importancia, no curso de Odontologia, rever os conceitos transmitidos sobre tratamento 

odontol6gico na gesta9ao. E, afirmou que o grupo alvo para programas de educa9ao para a 

saude bucal, especialmente preocupado em estabelecer mudan9as de rotina de 

comportamento, deveria ser as maes e as gestantes. 

Segundo CORREA, (1993), "o caminho para a melhoria do quadro epidemiol6gico de 

carie dentaria e doen9a periodontal, no pais, e: prevenir sempre, investir na saude bucal da 

mae em potencial e assistir a crian9a no ber9o, quando nem dente ela tern ainda". 

KINNBY, (1995) afirmou que o momento em que as informa9oes sobre saude bucal 

sao transmitidas e muito importante e sugere que deve acontecer o mais precocemente 

possivel, antes que os comportamentos negatives estejam estabelecidos, ou durante a 

gravidez. 

KONISHI, (1995) explicou que algumas orienta9oes as gestantes para sua propria 

saude bucal e a do hebe sao relevantes, como: a conscientiza9ao de que para se promover 

a saude e preciso SO educar e de COIDO OS problemas bucais Se instalam e se desenvolvem; 

os meios de transmissao e a janela de infectividade; microbiota compativel com saude; 

reeduca9ao alimentar; uso adequado do fluor; incentive a amamenta9ao. E conclui: 

"educar e dar exemolo. nenhum esoecialista oode fazer pela crianca o que os pais podem". 
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SCA VUZZI, (1995) conclui em seu trabalho que as gestantes se constituem num 

grupo estrategico, o qual necessita de urn programa de aten9ao odontol6gica, devido as 

caracteristicas biopsicossocias inerentes ao processo reprodutivo e ao papel que exercerao 

na promoc;:ao de saude bucal de seus filhos. 

FARIA, (1996) enfatiza a transferencia do conhecimento, tornando a gestante urn 

elemento essencial para ser trabalhado nos aspectos preventivos que incorporarao em sua 

vida, proporcionando uma gravidez tranqiiila e filhos saudaveis. MEDEIROS, (1993) 

analisa a importfmcia de reforc;:ar durante o periodo de gestac;:ao as mudanc;:as em relac;:ao 

aos habitos de higiene bucal, bern como o controle da dieta, o controle da placa bacteriana 

e utilizac;:ao de suplementos dieteticos, que sirvam de base para criac;:ao de urn conceito em 

prol a saude bucal na familia. 

CHEN, (1986) avaliou que o fator que mais influenciou as atitudes preventivas da 

crianc;:a foi a da pratica diaria da mae em relac;:ao a saude bucal, pois atraves desta pratica 

de prevenc;:ao da mae, passa-se a uma mudanc;:a positiva nas atitudes da crianc;:a, tornando a 

mae uma promotora de saude bucal. 

ASSOCIA<;AO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA PREVENTIV A, (1990), atraves 

de urn comunicado, frisa a necessidade de criar junto a familia, urn espac;:o propicio, 

abrangente para todos que convivam com o bebe, voltado a prevenc;:ao da saude bucal. 

Infelizmente, trabalhos publicados que observam as tendencias atraves de pesquisas e 

questionarios aplicados a gestantes em diversas cidades do pais, demonstram a baixa 

porcentagem de gestantes que receberam alguma orientac;:ao nos servic;:os basicos de saude 

de como cui dar da sua saude bucal , bern como a preparac;:ao para os cuidados com a saude 

bucal do bebe. Enfocando que a renda e fator importante nos resultados, representando urn 

numero reduzido de gestantes que receberam orientac;:oes de saude bucal na gravidez em 

centro de saude na cidade de Sao Paulo, em contraposic;:ao das que tiveram melhores 

condi96es financeiras para urn atendimento particular. (ZARDETTO, 1998). 

Outras pesquisas que tambem consideram relevante o fator economico-social quando 

da procura pelo atendimento odontol6gico, onde as gestantes com uma condi9ao 

economica mais favoravel tern uma maior preocupac;:ao com a sua saude bucal (ROGERS, 

1991) e (ROCHA, 1993), bern como constata-se que bebes de grupo s6cio-economico 

mais baixo apresentam uma tendencia a urn maior nlimero de caries. (WENDELL; 

KLEIN, 1981). 

NARVAI, (1984), ja apontava para a dificuldade das gestantes em consegmr uma 

assistencia odontol6gica, tanto pela questao do tabu incutido na cultura, baseado em 
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cren9as e mitos, quanto pelo despreparo do profissional dentista para a presta9ao do 

servi9o demandado. Apontados em trabalhos de CARY ALHO (1988), confirmados por 

pesquisas de TIRELLI eta/. (1999) e FARIA (1996). 

SCA VUZZI, (1998) enfatiza em sua pesquisa com questiomlrio para gestantes em 

Salvador- BA a importancia do tra9o da cultura e da cren9a que as gestantes nao devem ir 

ao dentista e outra porcentagem que chega ao servi9o publico e nao recebe tais orienta96es 

dos profissionais. Da mesma forma que MAEDA, (2001), conclui em sua pesquisa que 

tanto as gestantes quanto os cirurgioes dentistas necessitam de melhor preparo do ponto de 

vista de informay5es para que possa proporcionar uma ayao de promoyao precoce e 

melhorias na qualidade de saude bucal da gestantes e dos bebes. 

SCA VUZZI, (1999) mostra em seu trabalho, a necessidade da gestante ser pioridade 

nos programas odontol6gicos e o profissional cirurgiao dentista atuar como promotor da 

saude para a gestante desmistificando cren9as e mitos em rela9ao a odontologia e 

gravidez. 

TIVERON eta!,( 2001), encontra em sua pesquisa no interior de Sao Paulo, que as 

gestantes nao receberam orientay5es em saude bucal durante 0 pre-natal, desconhecendo 

os prejuizos que poderao advir para a saude da crianya, pelo tempo de amamenta9ao, uso 

de mamadeira e dieta, mas por outro lado demonstram-se interessadas em receber as 

orienta96es de preven9ao. 

Entende-se que e uma preocupayaO tanto dos profissionais, pesquisadores e tambem 

dos 6rgaos govemamentais que enfatizam a preven9ao das doen9as bucais nos programas 

de pre-natal e que o profissional cirurgiao dentista esteja efetivamente presente nestas 

equipes, consolidando o papel de educador como elemento responsavel no campo da 

saude bucal. 
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DA TRANSMISSIBILIDADE 

Urn dos principais aspectos no desenvolvimento do trabalho de educa9ao em saude 

para as gestantes, relaciona-se nao somente com a contribui9ao da melhora das condi9oes 

bucais da paciente, mas tambem o enfoque na importancia da quebra da cadeia de 

transmissibilidade dos processos de infec9ao por microorganismos, que colonizarao e 

poderao provocar as doen9as bucais para a crian9a, informar aos pais como se da este 

processo e quais as medidas necessarias para minimizar os efeitos provocados sao 

objetivos fundamentais para o educador contribuindo na assimila9ao de novos aspectos 

culturais para a saude da gestante e de sua familia. 

TORRES et a/, (1999), em pesquisa dos niveis de infec9ao de estreptococos grupo 

mutans em gestantes, observou em pacientes de nivel socio-economico baixo, no interior 

de Sao Paulo, a detec9ao desses microorganismos em contagens altas na saliva materna, 

favorecendo a transmissao durante a erup9ao da denti9ao decidua das crian9as 

(BERKOWITZ, 1981 ), revelando a importancia de urn programa adequado de saude 

bucal, enfatizando a transmissibilidade de bacterias cariogenicas aos filhos, durante o pre

natal. 

Em pesquisas realizadas em crian9as (ALALUUSUA, 1991; LIE CAUFIELD, 1995; 

KLEIN et a/, 2002), demonstrou que a transmissibilidade da carie dentaria, atraves da 

presen9a de estreptococos mutans, quase que exclusivamente foi adquirido da mae, ainda 

sugerindo na pesquisa que o sistema imunologico da crian9a poderia selecionar o tipo de 

microorganismo colonizador, preferencialmente o da mae. 

Estudos mostraram que a crian9a esta mais propicia a adquirir esses microorganismos, 

por meio do contato, entre os 19 e os 31 meses, com media de 26 meses de vida. Esse 

periodo foi chamado por CAUFIELD eta/. (1993) de "janela de infectividade". No Brasil, 

porem, a "janela de infectividade" e mais precoce (GRANER, 1996), e a doen9a cane 

atinge urn numero mais elevado de crian9as. (higiene bucal deficiente e consumo maior de 

a9ucar). 

Segundo ALALUUSUA; RENKONEN, (1983), quanto ma1s precoce e a 

contamina9ao da crian9a por microorganismos cariogenicos, maiores as possibilidades do 

aoarecimento da cane. 
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Embora haja controversia nos trabalhos sobre o periodo da ')anela de infectividade", e 

fundamental que os pais possam se apropriar o mais precocemente possivel das 

informayoes de educayao para saude bucal, a fim de estabelecer culturalmente os 

principios da prevenyao. 

DAS AL TERA<;AO MORFOFISIOLOGICAS 

Normalmente, a mulher quando esta gravida e muito mais sensivel, e esta muito mais 

preocupada com quaisquer intervenyoes em seu corpo, com isso todo profissional da 

saude deve se preocupar com as questoes psiquicas e fisiol6gicas das pacientes, seus 

medos e anseios e suas limitayoes, procurando manter urn relacionamento de confianya 

mutua, participative, informative, para que a paciente possa compactuar das decisoes 

sobre a assistencia de seu tratamento. 

Uma serie de mudan9as fisiol6gicas durante a gestayao, faz com que o cirurgiao 

dentista tenha conhecimento dessas alterayoes para sua aplicabilidade em tratamento 

odontol6gico. 

Uma das principais mudan9as fisiol6gicas durante a gesta9ao, e o aumento do volume 

sangiiineo, o qual visa proteger a mae e o bebe contra os efeitos prejudiciais do 

comprometimento do retorno venoso nas posiyoes de decubito dorsal e ortostatica, assim 

como proteger a mae contra os efeitos adversos da perda sangiiinea que ocorre por ocasiao 

do parto.(GUYTON, 2000). 

Na gravidez avan9ada, zga a 40a semana de gesta9ao, na posiyao de decubito dorsal, o 

sistema venoso responsavel pelo retorno do sangue da metade inferior do corpo ate a 

extensao em que o enchimento cardiaco pode ser deduzido e o debito cardiaco diminuido 

pode causar, em aproximadamente 10% das mulheres, hipotensao arterial significativa. 

Algumas vezes, isso e denominado sindrome de hipotensao em decubito dorsal. Nessa 

posiyao, o utero pode comprimir a veia cava suficientemente para reduzir a pressao 

arterial, podendo causar perda da consciencia da paciente, o tratamento consiste em 

posicionar a gestante deitada para o lado esquerdo permitindo que o fluxo sangiiineo seja 

reassumido.(ELIAS, 1995). 
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Ha urn aumento dos varios fatores da coagulayao, principalmente o fator I 

(fibrinogenio) e o fator VIII (globulina anti-hemofilica). Tambem aurnentam, mas em 

menor extensao, os fatores VII, IX, X e XII. 0 fibrinogenio (300mg/dl na mulher nao

gravida) comeya a aurnentar desde o inicio da gestayao, podendo atingir a concentrayao 

(400mg/dl a 600 mg/dl) no final da gravidez. Ha urn aumento da sintese de fibrinogenio 

devido ao estimulo estrogenico. A protrombina (fator II) praticamente nao se altera, 

enquanto os fatores XI e XIII reduzem-se a metade ate o fim da gravidez. A atividade 

fibrinolitica fica diminuida durante a gravidez e o trabalho de parto, sendo a placenta, 

provavelmente, a responsavel por esse fato. Os niveis de plasminogenio aumentam 

simultaneamente com a elevayao dos niveis de fibrinogenio para manter o equilibria 

funcional. Os sistemas de coagula9ao e fibrinolitico ficam bastante alterados durante a 

gravidez. Entendem-se que essas altera96es sao necessarias para controlar duas das mais 

graves complica96es da gesta9ao que sao a hemorragia e o tromboembolismo, ambos 

causados por problemas no mecanismo de homeostase.(GUYTON 2000). 

Apesar da diminui9ao bern observada da concentrayao total de calcio na gravidez, o 

calcio ionizado - o responsavel pelo principal mecanismo de "feedback" que regula a 

secre9ao de hormonio paratire6ideo - esta apenas ligeiramente diminuido. Isso significa 

que na gravidez, existe urn novo ponto de ajuste entre o calcio ionizado e o hormonio 

paratire6ideo. 0 resultado dessas alteray5es e urn hiperparatireoidismo fisiol6gico na 

gravidez, provavelmente a fim de fomecer calcio adequado para o feto. A gestante retem 

aproximadamente 30g de calcio ao Iongo da gravidez, a maior parte do qual e depositado 

no feto no final da gravidez. Essa quantidade de calcio representa apenas 2,5% do calcio 

matemo total, a maior parte do qual esta nos ossos, e pode ser imediatamente imobilizado 

para o crescimento fetal. Alem disso, ha aurnento na absor9ao de calcio pelo intestino e 

reten9ao progressiva durante toda a gravidez. A ingestao de meio litro de Ieite 

diariamente e suficiente para repor as necessidades diarias de calcio ou administra9ao de 

suplementos de 400mg/dia a 1.200mg/dia.(GUYTON, 2000). 

E importante a presenya de acido f61ico essencial para a sintese de DNA e urna divisao 

celular mais rapida, vindo de fontes como a came vermelha, vegetais, figado, leguminosas 

e frutas citricas, sua deficiencia pode gerar a anemia megaloblastica.(ELIAS, 1995). 

Em virtude do aumento de ate 20% de celulas vermelhas, principalmente nos dois 

ultimos trimestres de gesta9ao, as necessidades de ferro nao sao suficientes para suprir a 

demanda, causando a anemia, sendo sempre necessaria o consumo de alimentos ricos em 

ferro, como as cames e frutas citricas ou em casos mais graves a suplementa9ao com 30 a 
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60 mg/dia de ferro. Se mal administrado podeni provocar o aparecimento de pigmenta<;ao 

dentaria na crian<;a.(ELIAS, 1995). 

0 acido asc6rbico (vitamina C), e urn elemento essencial para a forma<;ao do colageno 

e na sua deficiencia havera urn aumento da fragilidade dos vasos capilares e prejuizo das 

atividades de cicatriza<;ao.(ELIAS, 1995). 

As mudan<;as fisicas preparando a mulher para o parto e para a amamenta<;ao, sao 

representadas pelo alargamento dos quadris, aumento da parte inferior do abdome, a partir 

do crescimento fetal, relaxamento dos ligamentos da cintura pelvica, permitindo 

flexibilidade das articula<;oes sacro-iliacas para facilitar a passagem do feto no canal do 

parto, aumento do volume dos seios para a lacta<;ao, rearranjo dos 6rgaos abdominais, 

gerando pressao sobre a bexiga , aumentando a freqiiencia urinaria, aumento da pressao no 

estomago reduzindo o seu volume e aumentando o numero de refei<;oes diarias, com o 

diafragma em posi<;ao mais superior reduz-se o volume respirat6rio, por sua vez 

aumentando a freqiiencia respirat6ria. Com o crescimento do feto e comum o edema nos 

tomozelos pela pressao nos vasos sangiiineos diminuindo o retorno venoso, acrescimo da 

freqiiencia de batimentos cardiacos na ordem de 10 batimentos por minuto da 14a ate a 30a 

semana de gesta<;ao.(ANDRADE, 1999). 

ALTERA~OESHORMONMS 

Uma serie de altera<;oes hormonais sao notadas durante a gesta<;ao. A partir da 

placenta elaboram-se grandes quantidades de gonadotrofina corionica, estr6genos, 

progesterona e hormonio lactogenico placentario. 

A gonadotrofina corionica e secretada pela placenta e tern como fun<;ao impedir a 

involu<;ao do corpo luteo ao final do ciclo sexual feminino, induzindo o corpo luteo a 

secretar mais progesterona e estrogenic, estimulando por sua vez o endometria e 

possibilitando o armazenamento de nutrientes.(ELIAS, 1995; GUYTON, 2000). 

0 estrogenic prepara a mucosa uterina para a<;ao posterior dos hormonios 

progestacionais, agindo tambem no crescimento glandular mamario e genitalia extema 

feminina e relaxamento dos ligamentos pelvicos.(ELIAS, 1995; GUYTON, 2000). 

A progesterona aparece logo ap6s a ovula<;ao e promove o desenvolvimento do 

endometria, preparando o utero para nutrir e receber o embriao, reduz as contra<;oes 
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uterinas, prevenindo o aborto espontaneo e prepara as mamas para a lactac;:ao.(ELIAS, 

1995). 

E freqiiente perceber a presenc;:a da "mascara gravidica", aumento de pigmentac;:ao 

escura na face na regiao zigomatica, nariz e frontal, devido as alterac;:oes hormonais 

principalmente pelo aumento de estr6geno e progesterona, bern como a hiperfunc;:ao da 

hip6fise, por sua vez aumentando a secrec;:ao do hormonio melanotr6fico.(TORTAMANO 

et a/, 2001 ). 

0 suprimento nutricional do feto se da pelo processo de difusao simples, sendo 

provenientes exclusivamente dos nutrientes presentes na circulac;:ao materna. 

Naturalmente a gestante tern urn aumento no consumo de nutrientes na ordem de ate 15% 

em relac;:ao a nao gestante, para recompor o aumento da atividade metab6lica direcionada 

a unidade feto-placenta. Gestantes com idade inferior a 19 anos tern uma demanda 

energetica maior pelo fato do aumento metab6lico estar somado ao desenvolvimento da 

adolescente. Porem o ganho de peso exagerado e sinal de dieta desequilibrada e traz 

repercussoes na atividade hormonal.(ELIAS, 1995). 

Durante a gestac;:ao as exigencias de insulina aumentam, podendo converter o diabete 

mellitus subclinico assintomatico em diabetes clinico (diabetes gestacional). 0 aumento da 

demanda de carboidratos pelo feto pode diminuir os niveis de ac;:ucar no sangue matemo, 

levando a uma hipoglicemia, que junto com a gonadotrofina corionica sao responsaveis 

pelos enjoos matutinos.(ANDRADE, 1999). 

Intimamente relacionada com a presenc;:a de placa bacteriana aumentada, o fato do 

aumento no metabolismo do estr6geno na gengiva, bern como a maior produc;:ao de 

prostaglandinas, exacerba-se a resposta inflamat6ria, embora apenas procedimentos de 

raspagem e polimentos sao suficientes para reversao do quadro, bern como a motivac;:ao 

para uma tecnica de escovac;:ao correta. 

Segundo KORNMAN & LOESCHE, (1980), afirmam que durante a gestac;:ao a 

elevac;:ao dos niveis hormonais, principalmente a progesterona, que produz alterac;:oes 

vasculares, podem acentuar o quadro clinico da inflamac;:ao gengival, causada 

primariamente pela placa bacterianal bio-filme dental. 

Segundo ARAFAT, (1974), atraves de pesquisas, analisou que as mudanc;:as hormonais 

na gestac;:ao sao possiveis fatores predisponentes, entretanto a placa bacteriana e fator 

precipitante das patologias gengivais. 

E fundamental a cooperac;:ao de profissionais medicos e cirurgioes dentistas para o 

acompanhamento, tratamento e aconselhamento da oaciente 12:estante. embora cabe ao 
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uma perfeita anamnese, onde deveni ser considerada as doen9as cronicas ja existentes, 

correlacionando a fase gestacional ao tratamento a ser realizado, a medica9ao em uso que 

influira no plano de tratamento e o compartilhamento com o medico das necessidades dos 

procedimentos propostos, de sua importancia, bern como seu risco.(ELIAS, 1995; 

FOURNIOL, 1998). 

Durante a gesta9ao, algumas limita9oes envolvem a pnitica do tratamento 

odontol6gico, como a impossibilidade de tratamentos prolongados, especialmente com a 

gestante em posi9ao de decubito dorsal, aten9ao a prescri9ao de medicamentos e cuidados 

na utiliza9ao dos raios X.(APCD , 2002). 

Quanto ao desenvolvimento fetal, 0 perfodo de formayaO dos tecidos e 6rgaos e 

observado durante o primeiro trimestre de gesta9ao, da 1 a a 128 semana, sendo nessa fase a 

maior casuistica de deficiencias geneticas e aborto espontaneo (20% dos abortos nesta 

fase ), decorrentes de sua vulnerabilidade e defeitos do desenvolvimento. 0 atendimento 

odontol6gico devera estar direcionado apenas ao cuidado agudo e emergencial no caso de 

interven9oes. 

A Segunda fase de gesta9ao e a fase mais adequada e segura, sendo indicado os 

cuidados de rotina e elimina9ao de complica9oes futuras, esse periodo vai da 138 a 27a 

semana de gesta9ao. 

Durante o intervalo da 28a e 408 semana de gesta9ao as interven9oes voltam ser 

somente emergenciais e de curta dura9ao, pois e a fase onde a paciente apresenta maior 

desconforto.(ELIAS, 1995). 

No atendimento odontol6gico emergencial devera ser ponderado os nscos da 

medicaliza9ao da paciente gestante, sendo extremamente necesscirio uma intera9ao entre o 

paciente, dentista e o obstetra, devendo ser eliminado o estresse fisico e emocional, pois a 

dor e a ansiedade pode ser mais danoso que o proprio tratamento, em situa9oes 

decorrentes de pulpite, pericoronarite, pericementite, abscesso agudo, etc, deveni ser 

realizado o tratamento independente da fase gestacional, pois as complicayoes serao mais 

prejudiciais do que o tratamento, como a dissemina9ao de infec9oes, porem urn eficiente 

controle de placa e manuten9oes peri6dicas, irao prevenir o aparecimento de patologias 

bucais.(ANDRADE, 1999; ELIAS, 1995). 

No atendimento a gestante, deveremos preferencialmente atende-la em em posiyaO 

semi-sentada e em decubito lateral esquerdo, por ser mais confortavel e reduzir os riscos 

de hipotensao, como tambem nao devemos programar sessoes muito prolongadas no plano 

cle atendimento. Na nercencao do medo e ansiedade, uma conversa para transmitir 
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confiabilidade profissional e imprescindivel. Discutir com a paciente as possibilidades e 

os riscos do tratamento odontol6gico cria uma rela~ao de confian~a e cumplicidade entre a 

gravida e o dentista.(ANDRADE, 1999; APCD, 2002). 

Das patologias mais freqiientemente encontradas durante a gesta~ao e a hipertrofia 

gengival gravidica, ou gengivite gravidica, causada por mudan~as hormonais produzindo 

uma perda da superficie queratinica e degenera~ao hidr6pica da camada espinhosa, com 

alteras;oes inflamat6rias na lamina propria (LITTLER, 1979). Conjugado com essas 

altera~oes hormonais e o estado inflamat6rio gengival, repercutira desde uma simples 

gengivite ate urn tumor gravidico, comumente localizado na regiao interproximal, tendo 

sua causa relacionada a presen~a de irritantes como placa bacteriana e calculo, associado a 

resposta tecidual exagerada. Em casos mais complexes podera ocorrer migras;ao e 

mobilidade dentaria, sua remo~ao e cin.lrgica em conjunto com raspagem e alisamento 

radicular, sendo esse procedimento recomendado preferencialmente ap6s o parto por ser 

comum a recidiva antes do termino da gesta~ao.(ELIAS, 1995). 

Embora em controversias, alguns estudos tern mostrado a associa~ao de gestantes 

portadoras de doen~as periodontais com o aumento da probabilidade de terem bebes 

prematuros de baixo peso, sendo extremamente importante a prevens;ao e o tratamento das 

doens;as periodontais de gestantes, como forma de se reduzir a incidencia de bebes 

prematuros de baixo peso (BPBP). (OFFENBACHER et al, 1996; OFFENBACHER et al, 

1998; DAVENPORT, 1998). 

Atraves de urn tratamento periodontal basico em gestantes, e possivel a manuten~ao 

clinica de uma condi~ao saudavel e favoravel durante toda a gestas;ao.(ACTA 

ODONTOL. SCAND, 1966). 

Nao existe correla~ao de forma~ao de cane ou aumento de atividade cariogenica e 

gestas;ao e sim uma negligencia nos cuidados de higiene oral, relacionados com aumento 

da ansiedade e demais preocupas;oes desta fase.(RAMALHO, 1968). 

Todas as mulheres, independentes de estarem gravidas, devem ser expostas o minimo 

possivel a radia~ao e, quando ocorrer a exposis;ao, deve-se usar avental e colete cervical 

plumbifero, ate a regiao das gonadas com no minimo 0,25mm de chumbo, empregar 

filmes ultra-nipios, que permitem menor tempo de exposis;ao (0,2 a 0,3 segundos), evitar 

erros tecnicos na tomada e processamento do filme, para que nao haja necessidade de 

repeti~oes e manter o aparelho de raios X calibrado, com a filtra~ao e colima~ao corretas. 

Durante a ~rravidez radiografias s6 devem ser solicitadas quando absolutamente 
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indispensavel ao diagn6stico ou a orienta9ao terapeutica.(APCD, 2002; ANDRADE, 

1999). 

0 profissional deve solicitar uma radiografia para a gestante, desde que ele saiba que 

aquela incidencia radiografica ira contribuir com 0 maximo de informayoes para 0 

diagn6stico. A radiografia nao pode preceder urn minucioso exame clinico, especialmente 

quando se trata de uma gestante, devendo-se, ainda, evitar os raios X no primeiro trimestre 

de gravidez.(APCD, 2002). 

Tratamentos endodonticos podem ser feitos emergencialmente com base nos 

comprimentos provaveis das raizes, calculados a partir dos comprimentos medios que os 

dentes apresentam, ou utilizar-se da sensayao tatil ao chegar proximo do limite CDC, onde 

ha urn estrangulamento em que termina o canal dentinario e comeya o canal cementario, 

ou, ainda usar o localizador apical, cuja margem de acerto e de 96,2%.(APCD, 2002). 

0 procedimento clinico emergencial em endodontia, basicamente ocorre em duas 

situa96es distintas: pulpite aguda (quando o dente e acometido de uma inflamayao pulpar 

irreversivel), ou abscesso agudo (inflamayao de carater agudo do periodonto de 

sustentayao ). No caso de pulpite e necessario a aplicayao de anestesico de modo lento, 

evitando vasos e usando, de preferencia as tecnicas tronculares; e aconselhavel nao passar 

de dois ou tres tubetes. Utilizando-se o aparelho localizador apical ap6s a instrumentayao 

endodontica, com irrigayao com NaOCl a 2,5% ou com clorexidina e agua destilada, 

obturando-se provisoriamente com pasta de hidr6xido de calcio com propileno glicol ou 

agua destilada, restaurando-se com resina composta a cavidade para evitar a 

microinfiltrayao coronaria. Ap6s o nascimento do hebe pode-se entao realizar o 

tratamento endodontico definitivo.(APCD, 2002). 

Nos abscesses agudos, anestesia , cirurgia de acesso e instrumentayao dos canais sao 

feitos da mesma maneira que no tratamento da pulpite. Porem como se trata de uma 

altera9ao do periodonto, o tratamento deve ser feito em duas sessoes. Na primeira, ap6s a 

instrumentayao, a cavidade e selada com Ca(OH)2, guta-percha e cimento de ionomero de 

vidro. Se a paciente apresentar tumefayao, deve-se drenar o abscesso promovendo uma 

fistula artificial e medicando a gestante com antibi6tico e antiinflamat6rio. Se necessario 

analgesicos. Ap6s 3 ou 4 dias se o dente apresentar assintomatico devemos reinstrumenta

lo e obtura-lo com hidr6xido de calcio e propileno glicol ou agua destilada, restaurando a 

cavidade com resina fotopolimerizavel.(APCD, 2002). 

Em procedimentos de cirurgia em que processos agudos ou cronicos que estao 

incomodando. e uma intervencao se faz necessaria, verifica-se em que periodo da gestayao 
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a paciente se encontra, dando-se preferencia pelo segundo trimestre de gesta9ao e quando 

necessaria prescreve-se uma medica9ao. Ap6s o nascimento do bebe realiza-se nova 

interven9ao para resolver o problema definitivamente. 

Situa9oes, como por exemplo em uma pericoronarite, sendo possivel regredir o 

processo atraves de higiene oral e medica9ao poderemos postergar o caso, e em situa9oes 

onde os epis6dios se manifestam recorrentes, e preciso fazer uma drenagem e administrar 

urn antibi6tico e analgesico. 

Nos casos de fratura de mandibula onde o risco para a gestante e para o bebe e 

consideravel, podemos imobilizar a mandibula atraves do arco de Erich, atraves do 

bloqueio maxilo-mandibular, pelo periodo de 45 dias para consolida9ao da fratura e 

necessitando de acompanhamento com nutricionista para recompor as dificuldades de 

alimenta9ao. 

Em situa9oes em que ha deslocamento da mandibula e a cirurgia se faz necessaria, 

avalia-se o risco de uma anestesia geral para tal procedimento de redu9ao e fixa9ao da 

fratura, ate 0 terceiro mes de gesta9a0 OS riscos vao desde a rna-forma9a0 ate 0 aborto do 

feto, mas com incidencias bern inferiores do que a 30 anos atras.(APCD, 2002). 

USO DE ANESTESICOS 

As solu9oes anestesicas para uso em gestantes devem conter urn agente vasoconstritor 

em sua composi9ao, com o objetivo de retardar a absor9ao do sal anestesico para a 

corrente sangiiinea, diminuindo sua toxicidade e aumentando o tempo de dura9ao da 

anestesia. Os anestesicos por serem lipossoluveis, atravessam facilmente a placenta e os 

determinantes para esta quantidade e velocidade de transferencia placentaria e de acordo 

com o tamanho da molecula e o grau de liga9ao do anestesico local as proteinas 

plasmaticas na circula9ao matema.(ANDRADE, 1999). 

Importante levar em considera9ao que a toxicidade dos anestesicos esta em 

dependencia da quantidade de droga nao ligada as proteinas plasmaticas e a velocidade de 

metaboliza9ao, como no sangue fetal temos uma menor quantidade de globulinas , a 

liga9a0 proteica e de aproximadamente 50% daquela observada no adulto, tendo-se mais 

anestesico livre na circula9ao. (ANDRADE, 1999). 
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A prilocaina, anestesico local largamente empregado na odontologia, apresenta 

toluene em sua molecula , que quando metabolizada pelo figado, transforma-se em orto

toluidina, composto capaz de oxidar o ferro ferroso passando-o para o estado ferrico e 

bloquear as vias da metemoglobina-redutase, levando a molecula de hemoglobina oxidada 

em metemoglobina, tornando-se incapaz de transportar oxigenio. A quantiadde de 

metemoglobina formada e diretamente proporcional a dose de prilocaina aplicada. 

Todas as soluyoes anestesicas no Brasil nas quais a prilocaina e a base anestesica, 

contem a felipressina como agente vasoconstritor, uma vez que a felipressina e derivada 

da vasopressina, posssui semelhanya estrutural a ocitocina, podendo levar a contrayao 

uterina em bora a dose necessaria sej a van as vezes superior a que e empregada na 

odontologia. 

0 anestesico local que apresenta maior seguranya para as gestantes e a associayao de 

lidocaina 2% com adrenalina 1:100.000 (Alphacaine®) ou com noradrenalina 1:50.000 

(Xilocaina®), respeitando o limite maximo de 2 tubetes anestesicos (3,6ml) por consulta, 

procedendo sempre a aspirayao previa e a injeyao lenta da soluyao. A soluyao de 

prilocaina 3% com felipressina 0,03 UI nao esta contra indicada para gestantes, desde que 

obedecidos os mesmos cuidados que para a lidocaina. A mepivacaina por ser pouco 

metabolizada no figado fetal e de recem-nascidos deve ser evitada em gestantes e no 

periodo de lactayao.(ANDRADE, 1999) 

USODOFLUOR 

E muito comum o questionamento acerca do valor da reposiyao de fluor na gravidez. 

Varios autores sugerem que nao ha diferenya significativa na incidencia de caries entre a 

prole de mulheres que receberam fluoreto de s6dio durante a gravidez e a prole de 

mulheres que nao receberam a suplementayao. A suplementayao de fluor na gravidez nao 

foi aprovada pela American Dental Association.(ANDRADE, 1999) 

Atualmente a suplementayao de fluor para as gestantes, tendo ou nao consume de agua 

fluoretada pelo serviyo de abastecimento publico, nao deve ser recomendado, sendo o 

fluor mais adequado no p6s-natal, incorporando seu uso o mais precocemente possivel 

atraves da agua ou de dentifricios fluoretados, por suas propriedades cariostaticas, o fluor 

colabora no processo de desmineralizayao-remineralizayao do esmalte logo ap6s a 
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erup9ao dos dentes. 0 fluor possui capacidade de a9ao antimicrobiana, quando em 

concentra9oes superiores a 1 OOppm, tendo o poder de inibir a colonizavao, crescimento e 

multiplicayao bacteriana.(THYLSTRUP E FEJERSKOV, 1995) 

E fator de extrema importancia que o cirurgiao dentista enfoque a necessidade da 

remos;ao e controle diario da placa bacteriana, atraves da utilizas;ao de dentifricios 

fluoretados, pois seu uso racional, associada a uma adequada tecnica de escova9ao e uso 

de fio dental, desorganizara a formavao da placa e conduzira a manuten9ao de fluor na 

cavidade bucal.(PEREIRA, 2003). 

A as;ao do fluor t6pico se da primeiramente pela manutens;ao da concentras;ao de fluor 

na saliva, por meio do uso freqiiente de dentifricio fluoretado e em urn segundo momento 

pela formavao de produtos da rea9ao do esmalte-dentina com o elemento fluor, formando 

o CaF2 , onde sua deposi9ao na placa dental e em lesoes iniciais de cane, tern a capacidade 

de impedir a progressao da mesma. (CRUZE ROLLA, 1991; CURY, 2000). 

USO DE MEDICAMENTOS 

A placenta que anteriormente era chamada de barreira placentaria, vern sendo 

atualmente descrita como uma "peneira" seletiva, pois boa parte dos medicamentos 

atravessam facilmente a placenta atraves do processo de difusao passiva, ou seja do local 

mais concentrado (sangue matemo) para o local de menor concentras;ao (sangue fetal), 

sem consumo de energia. Toma-se extremamente importante saber da escolha da 

medica9ao a ser empregada como auxiliar no tratamento da gestante, pois afetara 

diretamente a saude do feto.(ANDRADE, 1999) 

Quanta ao uso de analgesicos, esses deverao ser utilizados ap6s a remos;ao da causa 

do processo doloroso, podendo-se empregar o paracetamol de 500 a 750mg ou dipirona 

de 500mg, respeitando o limite de 3 doses diarias em intervalos de 4 horas, por tempo 

limitado, pelo fato de nao haver interferencias nos processes de coagulavao sangiiinea, 

oodendo ser prescrito em qualquer fase da gestas;ao.(ANDRADE, 1999). 
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No caso dos antiinflamat6rios nao ester6ides, como no caso da aspirina, deverao ser 

usados com extrema precau9ao, principalmente no terceiro trimestre de gesta9ao, sem uso 

prolongado , por interferencias sobre a coagula9ao sanguinea, no processo de agrega9ao 

plaquetaria, podendo predispor a tendencia de sangramento da mae, inercia uterina ou 

fechamento prematuro do canal do parto. Em procedimentos cirurgicos e invasivos, 

podeni ser empregado o uso de cortic6ides em dose unica de 4mg, como a betametasona 

ou dexametasona.(ANDRADE, 1999). 

Os ansioliticos deverao ser evitados, sendo aconselhado o uso de metodos de 

processos psicol6gicos para superar as fases de maior ansiedade. Alguns estudos 

associaram o uso de benzodiazepinicos com o aumento da incidencia de crian9as com 

labio leporino e fenda palatina, no primeiro e segundo trimestre de gesta9ao. Passa se 

fundamental a participayao do medico na avalia9ao do risco e beneficio para a gestante no 

uso de tais medicamentos.(ANDRADE, 1999; TORTAMANO eta/, 2001). 

Nos casos de infec9ao e necessario os procedimentos de remo9ao das causas, como 

drenagem de abscessos, na utiliza9ao de antibi6ticos, devemos fazer a op9ao pelas 

penicilinas, por serem praticamente at6xicas, atuando sobre a parede celular das bacterias, 

nao causando danos ao organismo matemo e ao feto. Quando a gestante e alergica a 

penicilina devemos optar pela eritromicina sob forma de estereato. Nos processos 

infecciosos mais graves pode-se associar o metronidazol com a penicilina, ou amoxicilina 

associada ao clavulanato de potassio.(ANDRADE, 1999). 

As cefalosporinas de primeira gera9ao tern seu uso liberado. As sulfonamidas, tern urn 

risco em potencial para causar a ictericia para o recem-nascido, competindo com a 

bilirrubina nas suas liga96es com a albumina. 0 cloranfenicol e muito t6xico, levando a 

sindrome de "gray baby", com distensao abdominal, disrurbios alimentares, respira9ao 

artificial e aparencia cian6tica e cinzenta. As tetraciclinas podem causar a inibi9ao do 

desenvolvimento dos ossos, pigmenta9ao amarelada ou acinzentada nos dentes, hipoplasia 

no esmalte, micromelia e sindactilia, sendo contra indicada na gravidez.(ANDRADE, 

1999). 

A partir de revisao literaria, por KORLKOV AS, 2002; NEIDLE; KROEGER & 

YAGIELA, 1991; KOROLKOVAS; BURCKHALTER, 1988, em anexo (1) e (2) tabelas 

de medicamentos de uso odontol6gico. 
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DISCUS SAO 

A inclusao do cirurgiao dentista nas equipes de pre-natal encontra uma oportunidade 

muito valiosa no Servi9o Publico, atraves das equipes de referencia de saude da familia, 

inseridas no modelo SUS-PSF. Nas Unidades Basicas de Saude, cria-se urn espa9o para 

propor a visao da saude bucal no contexto integral da saude dos individuos e das familias. 

0 modelo proporciona momentos para reflexao dos profissionais e planejamento de a96es 

individuais, familiares e da coletividade, integrando os profissionais das diversas areas e 

diversos servi9os de saude, possibilitando a inclusao dos projetos de saude bucal, como o 

programa de odontologia para gestantes, com a forma9ao de grupos de pacientes para 

discussao dos temas com integra9a0 nas areas medica e de enfermagem. 

Sendo o PSF urn modelo de inclusao social, trabalhando com urna popula9ao adscrita 

em urn territ6rio definido, com envolvimento e vinculo dos usuarios com as equipes 

formadas na unidade basica de saude, associada a ideia de responsabilidades e 

responsabiliza9ao pelo profissional e pacientes, abre-se urn leque de oportunidades de 

implementa9ao de projetos coletivos de impacto social e focado na conscientiza9ao do 

usuario para os aspectos preventives e educativos, aliado a incorpora9ao das visitas 

domiciliares e o papel da integra9ao dos agentes comunitarios de saude, tomando mais 

proxima a liga9ao dos profissionais com os problemas e realidades das comunidades. A 

facilidade do cirurgiao dentista ter contato no dia-a-dia com o ginecologista e a equipe de 

enfermagem, colaborando na promo9ao a saude e a cria9ao de urn fluxo intemo com a 

equipe de saude bucal, capaz de absorver a demanda de gestantes, propiciando urn 

trabalho abrangente, adequado e de forte la9o com a gestante e sua familia. 

A operacionaliza9ao do servi9o para que a gestante possa ter a integralidade da sua 

saude, cuidada por uma equipe multiprofissional, inicia-se no contato com a equipe de 

referencia vinculada ao seu domicilio, onde os agentes de saude apresentarao a gestante o 

servi9o e os profissionais envolvidos com a area de abrangencia da qual a paciente esta 

inserida. A referencia9ao com a equipe de enfermagem da unidade, mostrara a 

importfmcia da rotina das consultas e exames necessaries durante o pre-natal, sua inser9ao 

em grupos de gestantes onde estarao em discussao assuntos de saude em geral e de 

aprendizado para lidar com o corpo e a mente, bern como a seguran9a de uma gesta9ao 

sem intercorrencias. 0 medico da familia, na figura do generalista, apropriara a anamnese 
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da paciente e referenciani para o ginecologista da equipe, para que se realize a consulta do 

pre-natal, que acompanhara o periodo gestacional, zelando pela saude da gestante e do 

bebe, muitas vezes referenciando para especialidades afim de conduzir os exames 

complementares, como ultrassonografia e outros. Atraves do fluxo de encaminhamento 

intemo na unidade a gestante tera garantia de acesso ao dentista da equipe de referencia, 

sob orienta9ao do ginecologista e da enfermeira, onde agendara oportunamente uma 

consulta com finalidade da realiza9ao do exame da cavidade oral e orientav5es individuais 

sobre dieta e tecnicas de escova9ao apropriadas. 

Concomitante aos tratamentos, grupos e exames que a gestante passara a realizar 

freqtientemente, serao realizadas reunioes de equipe de referencia, onde os profissionais 

terao oportunidade de discutir sob o ponto de vista clinico e terapeutico as condutas que 

envolvem os pacientes, seus riscos e os melhores caminhos a percorrer. Fodera se 

necessario agendar com a equipe uma visita domiciliar, a fim de conhecer melhor as 

condi9oes de moradia e de habitos da paciente. 

A equipe de saude bucal, tendo o pro fissional cirurgiao dentista na responsabilidade de 

proporcionar o exame clinico da cavidade oral, plano de tratamento e interven9oes se 

necessario, discutindo conjuntamente com o ginecologista a melhor proposta para 

tratamento da gestante e referenciara a equipe de auxiliares, tanto a THD quando presente, 

quanto a ACD as instru9oes para urn adequado controle de placa e tecnica de escova9ao, 

bern como a utiliza9ao correta do uso de fio dental, incorporando novos habitos e 

proporcionando amplia9ao dos conhecimentos sobre saude bucal para a gestante. 

A abordagem de temas relacionados aos cuidados com a saude bucal, as doenyas mais 

freqtientes, o processo de transmissibilidade, o controle de dieta, uso adequado do fluor, 

importancia da amamenta9ao, a quebra das cren9as e mitos que envolvem a odontologia e 

a gravidez, serao abordados durante as reunioes dos grupos de gestantes, com a 

participa9ao do cirurgiao dentista e equipe de saude bucal, com proposta envolvente, 

participante, que possa motivar a futura mae no cuidado de sua saude e do bebe. As 

reunioes poderao contemplar as gestantes em cada urn dos tres trimestres de gesta9ao, 

sendo urn total de tres reunioes, tambem garantindo uma nova consulta com o dentista, 

ampliando com isso, a vincula9ao com a equipe de saude bucal, permitindo urn 

acompanhamento preventivo mais freqtiente e reforyando o binomio teoria e pratica. 

Os procedimentos clinicos que por ventura foram adiados, exodontia, tratamentos 

endodonticos e outros que exigisse maior complexidade durante a gesta9ao, poderao ser 

retomados ao6s o nascimento do bebe, dando continuidade ao tratamento e devolvendo a 
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integridade da saude oral da mae, contribuindo com a quebra da cadeia de 

transmissibilidade de microorganismos patogenicos da cavidade oral da mae para o hebe. 

A partir da discussao apresentada a respeito da acessibilidade da gestante ao Serviyo 

Publico, tem-se em anexo (3), a sugestao do quadro de fluxo em uma Unidade de Saude 

Basi ca. 

No campo do atendimento privado, em consult6rio odontol6gico, o profissional devera 

se referenciar aos profissionais medicos ginecologistas e obstetras afim de abrir espayo no 

campo da saude bucal para gestantes, ampliando os seus conceitos e dedicando-se aos 

programas de prevenyao e tratamentos no consult6rio, procurando aproximar as gestantes 

das atividades praticas e conteudo te6rico-informativo, procurando abranger temas de 

importancia em linguagem de facil assimilayao que venha cerca-la de confianya e 

transmita seguranya na sua jornada como gestante e futura mae, bern como os cuidados 

com o hebe. Urn profissional envolvido, de amplo conhecimento e referenciado, abre 

espayo para urn trabalho em urn campo onde ha muito que explorar. 
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CONSIDERA<;OES FINAlS 

Podemos concluir a partir do trabalho a importancia do papel da gestante, quando bern 

informada e esclarecida, como multiplicador das a96es de educa9ao em saude bucal para 

sua familia. A necessidade de amplia9ao dos conhecimentos por parte dos cirurgioes 

dentistas quanto ao atendimento a gestante e a necessidade da integra9ao multiprofissional 

com a presen9a do dentista nas equipes de pre-natal. 

ABSTRACTS 

We can end starting from the work the importance of the paper of the pregnant 

woman, when very informed and illustrious, as multiplier of the education actions in 

buccal health for its family. The need of amplification of the knowledge on the part of the 

surgeons dentists with relationship to the attendance to the pregnant woman and the need 

of the integration multiprofessional with the dentist's presence in the teams of prenatal. 
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TABELA DE PRODUTOS PARA USO ODONTOLOGICO PARA ANALGESIA E 
ANTIINFLAMATORIOS: 

• 
II DOSE USUAL I FARMACO CONTRA-INDICACAO INTERACAO 

MEDICAMENTOSA 

Aceclofenaco 100mg de - podem diminuir os efeitos anti-
12/12 horas hipertensivos dos diureticos; 

- podem potencializar os efeitos 
da insulina; 

- hipersensibilidade aos - acido acetilsalicilico (AAS) 
antiinflamat6rios nao aumenta os efeitos adversos 

50mg 2 ou 3 esteroidais, gastrintestinais e o risco de 
Diclofenaco vezes ao dia - gravidez, lactac;:ao sangramento; 

ou 75mg 2 - discrasias sangGfneas - alcool, glicocortic6ides ou 
vezes ao dia - depressao da medula 6ssea suplemento de potassic, 

- doenc;:a cardfaca grave aumentam os efeitos adversos 
- doenc;:a hepatica grave gastrintestinais, incluindo 

50mg 4 vezes 
- doenc;:a renal grave. ulcerac;:ao e hemorragias. 

- paracetamol com uso prolan-
Cetoprofeno ao dia ou 75mg gado aumenta o risco de efeitos 

3 vezes ao dia renais adversos. 

I 

200 ou 400mg - podem aumentar o efeito 
/buprofeno a cada 4 ou 6 hipoglicemiante de agentes anti-

horas. diabeticos orais ou insulina. 
- hipersensibilidade a essa - compostos de ouro podem 

Adultos: 500 a 
classe de farmacos; aumentar os efeitos adversos; 
- gravidez, lactac;:ao - podem diminuir os efeitos 

1g em 1 a 2 - menores de 14 anos diureticos dos antihipertensivos; 
tom ad as. - ulcera peptica ativa - se tornado juntamente com o 

Naproxeno Crianc;as: - insuficiencia renal ou hepatica acido acetilsalicflico aumenta o 
10mg/kg grave. risco dos efeitos adversos, como 

divididas em 2 os gastrintestinais, ulcerac;:ao ou 

tomadas. hemorragia. 

- hipersensibilidade a - o acido acetilsalicflico diminui a 
Adultos: indometacina; sua biodisponibilidade 

200mg ao dia - portadores de ulcera peptica - diureticos poupadores de 

lndometacina Crianc;as: 1 ,5 a gastroduodenal potassic aumentam o risco de 

2,5mg/kg 3 a 4 - discrasias sangGfneas hiperpotassemia. 
- asma bronquica induzida por - probenecida diminui sua 

vezes ao dia antiinflamat6rio depurac;:ao renal, aumentando 
- gravidez, lactac;:ao e crianc;:as. sua concentrac;:ao plasmatica. 
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- nao interage com digoxina, 
Meloxicam De 7,5 a 15mg - hipersensibilidade ao metotrexato, furosemida, 

ao dia meloxicam cimetidina, antiacidos, aspirina, 
- gravidez e lactayao varfarina. 

- ulcera peptica - vigilancia quando administrado 

20mg em dose 
- insuficiencia renal e hepatica em associa9ao com litio. 

graves - pode potencializar os efeitos de 
Piroxicam (mica ou - crian9as e adolescentes anticoagulantes, heparina ou 

divididas em 2 menores de 15 anos. agentes tromboliticos. 
tom ad as. - acido acetilsalicilico diminui sua 

biodisponibilidade. 

- hipersensibilidade a - alcool e outros irritantes da 
nimesulide e a outros antiin- mucosa gastrica podem 

50 a 100mg, flamat6rios nao esteroidais, aumentar os respectivos 

Nimesulide 2 vezes ao dia - gravidez e lacta9ao potenciais gastrolesivos 
- ulcera duodenal - anticoagulantes orais 

- disfun9ao renal e hepatica aumentam o risco de 
graves hemorragias gastrintestinais. 

- hemorragia gastrintestinal 

- hipersensibilidade ao - pode potencializar o efeito do 
Adultos: 500 a farmaco, a I cool 

1g 3 vezes - gravidez e lacta9ao - alopurinol pode inibir enzimas 

Dipirona Sodica Crian9as: 250 - glaucoma de angulo fechado hepaticas, devendo-se diminuir a 

a 500mg de 3 - nefrites cr6nicas dose; 

a 4 horas se 
- discrasias sangOineas - anticoncepcionais orais 

necessaria. 
- asma e infec96es respira- prolongam os seus niveis 

t6rias cr6nicas plasmaticos, aumentando o 
periodo de atividade. 

- aumenta a meia-vida do 
Adultos: 325 a cloranfenicol de 3,25 para 15 

500mg 3/3h horas. 

Paracetamol 650 a 1g 4/4h - portadores de - aumenta os riscos dos 

Crian9as: 10 a HEPATOPATIAS salicilatos 
- alcool e anticonvulsivante 

15mg/kg Max 5 real9am seus efeitos t6xicos 
vezes ao dia. - sua depuractao metab61ica e 

acelerada em mulheres que 
tomam anticoncepcionais orais. 
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TABELA DE ANTIBIOTICOS PARA USO ODONTOLOGICO: 

I II 

, 
II DOSE USUAL II 

I 
CLASSE FARMACO CONTRA- INTERACAO 

INDICA~AO MEDICAM ENTOSA 
Adultos: 250 a 
500mg de 8/8 - agentes bacteriostaticos 

Cefac/or horas. pod em interferir com sua 
Crian9as: 6,7 a a98o bactericida. 

13,4mg/kg de 8/8 - hipersensibilidade a - diureticos de al9a potentes 

Cefalosporinas 
horas. cefalosporinas, podem aumentar a possi-

Adultos: 250 a - gravidez, bilidade de toxicidade renal. 

500mg de 6/6 -lacta~tao, - probenecida geralmente 

Cefalexina horas. - insuficiencia renal. aumenta e prolonga seus 

Crian<;as: 6,25 a niveis plasmaticos, inibindo a 

25mg/kg de 6/6 secre9ao tubular renal. 

horas. 

- doses altas par via 
Adultos: 250 a intravenosa podem causar 
500mg de 8/8 defeitos hemostaticos e 

Amoxicilina horas. - hipersensibilidade as alterar a coagula~tao, se to-
Crian9as: penicilinas, madas concomitantemente 

50mg/kg/dia cefalosporinas, cefa- com heparina ou anti-

micinas ou penicila- coagulantes orais. 

Penicilinas mina. - beta-bloqueadores podem 

Adultos: 250 a - gravidez, aumentar o risco e gravidade 

500mg de 6/6 -lacta~tao, de rea96es anafilaticas. 

horas. - insuficiencia renal - cloranfenicol diminui o efeito 

Ampicilina Crian9as: aumentando sua propria 

50mg/kg/dia de meia-vida. 

8/8 ou 12/12 - probenecida diminui sua 

horas. secre~tao tubular e prolonga 
seus niveis sanguineos. 



Odontologia em Saude Coletiva Anexo- 2 

Adulto: 250 a - podem diminuir a eficacia 
500mg 6/6hr ou dos anticoncepcionais 
500 a 1g 12/12 contendo estrogenios, 

horas 
Crian9as: ate 8 

- hipersensibilidade a - podem aumentar a biodis-

anos de 5 a 
tetracicli nas, ponibilidade da digoxina. 

Tetraciclinas Tetraciclina 8,3mg/kg de 8/8 hr - gravidez, - podem interferir o efeito 

ou 12,5mg de 12 I -lacta<(ao, bactericida das penicilinas. 
12 horas. Acima de - insuficiencia renal. - bicarbonate de s6dio e 

8 anos de 5 a outros alcalinizantes podem 
10mg/kg de 12/12 diminuir sua absor<(ao por 

horas. altera<;ao do pH gastrico. 

Adulto: 500mg - hipersensibilidade a - pode aumentar os niveis da 
ao dia de 3 a 5 azitromicina e outros digoxina, 

Azitromicina dias macrolideos, - alcal6ides do esporao de 

Crian9as: - gravidez, centeio podem acelerar o 

1 Omg/kg ao dia -lacta<(ao, ergotismo, 

por 3 dias. 
- insuficiencia - antiacidos reduzem sua 

hepatica. concentra<(ao maxima. 

- hipersensibilidade a 
claritromicina e outros 

Adulto: 250 a macrolideos, 

Claritromicina 500mg de 12/12 - gravidez, - interage com a varfarina, 

horas por 7 a -lacta<(ao, acarretando possivelmente 

14 dias 
- insuficiencia renal hemorragia anormal, 

grave, 
- crian9as com menos 

Macro/ideas de 12 anos. 

Eritromicina Adulto: 250 a - hipersensibilidade a 
500mg de 6/6 eritromicina, - interfere com o efeito 

horas. - gravidez, bactericida das penicilinas no 

Crian9as: 15 a - insuficiencia tratamento da meningite ou 

50mg I kg dose hepatica, outras situa<foes em que e 
dividida a cada 

- porfiria. necessaria efeito bactericida 

12 horas. 
rapido 

Adulto: 150mg - hipersensibilidade a - aumenta as taxas plas-
2 vezes ao dia antibi6ticos maticas de bromocriptina e 

ou 300mg dose macrolidicos, ciclosporina. 

Roxitromicina (mica. - gravidez, - alcal6ides do esporao de 

Crian9a: 5 a - insuficiencia centeio podem causar 

8mg /kg dia. 
hepatica, manifesta<(6es de ergotismo. 
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Adulto: 150 a - anestesicos gerais inalan-
300mg 6/6 hr. - hipersensibilidade a tes ou agentes bloqueadore~ 

lnfecct5es graves licosamidas, neuromusculares podem 
severas de 300 a - gravidez intensificar o bloqueio 

450mg 6/6 hr. -lactactao neuromuscular, resultando 

Lincosamidas Clindamicina Criancta: 8 a - doencta em fraqueza do musculo 
12mg /kg dia em gastrintestinal, esqueletico e depressao ou 

3 ou 4 doses divi- - insuficiencia renal paralisia respirat6ria. 
didas. grave, - cloranfenicol ou eritro-

- insuficiencia hepatica micina agem antagonizando 
grave. o efeito da clindamicina. 

- hipersensibilidade a - pode reduzir o efeito anti-
Adulto: 50mg/ anfenic6is, concepcional oral contendo 

kg de 6/6 horas. - gravidez estrogenic. 

Anfenic6is C/oranfenicol Crianc;a: 50 a -lactac;ao - pode antagonizar os efeitos 

75mg/kg dia de - recem-nascido e da eritromicina e das 
lactentes prematuros lincosamidas. 

12/12 hr. - insuficiencia renal. - reduz efeitos das 
- depressao da medula penicilinas, 

6ssea. - paracetamol pode aumentar 
seus efeitos. 

- pode diminuir a 
biotransformactao dos ben-

- hipersensibilidade a zodiazepfnicos, fenitofna e 

Adulto: 300mg isoniazida, teofilina e assim aumentar os 

em dose (mica - insuficiencia renal efeitos destes farmacos. 

Crianc;a: 10 a 
- insuficiencia - alcool ingerido diariamente 

hepatica, pode aumentar a incidencia 
Hidrazidas /soniazida 15mg/kg/dia ate - epilepsia de hepatotoxidade induzida 

300mg/kg/ dia. - alcoolismo, pela isoniazida. 
-lactac;ao - corticoster6ides podem 
- porfiria aumentar sua biotrans-

formactao hepatica e/ou sua 
excrectao, dimunuindo a 
eficacia da isoniazida. 
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Adulto: 250 a - hipersensibilidade as - reduzem a biotrans-
750mg de 12/12 quinolonas, formac;ao hepatica e depu-

Ciprofloxacina horas - gravidez rac;ao da cafeina e da 

Crian<;a: 1 0 a -lactac;ao teofilina. 

Quinolonas 20mg/kg de -lactentes - lnterage com a fenitoina, o 

12/12 horas. 
- disturbios que pede eleva-la a nivel 

neurol6gicos t6xico ou reduzir o controle 
Adulto: 400mg - insuficiencia hepatica de convulsoes. 

Norfloxacina 2 vezes ao dia e renal - pede intensificar a ac;ao da 
par 7 a 10 dias - deficiencia de G-6- glibenclamida e da varfarina. 

PD. 

- hipersensibilidade ao - podem causar confusao e 
Adulto: 4g/dia metronidazol reac;oes psic6ticas se toma-

divididos em 3 a - gravidez dos concomitantemente com 

4 tomadas -lactac;ao o dissulfiram, ou ate duas 

Nitroimidaz6is Metronidazol Crian<;as: 11 ,6 - discrasias semanas depois, em 

a 16,7mg/kg/ 
sanguineas pacientes alco61atras. 

- doenc;a ativa do SNC - cimetidina pede reduzir sua 
dia em 3 vezes - menores de 1 ano de biotransformac;ao hepatica. 

ao dia. idade. 
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