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RESUMO 

 
O objetivo desta pesquisa foi estabelecer uma estratégia de ação durante o pré-natal 
para melhorar a captação da gestante para assistência odontológica, compreender 
os motivos que levam à baixa adesão ao tratamento odontológico pela gestante e 
viabilizar o acesso desse grupo ao dentista. A pesquisa foi qualitativa e realizada no 
período das oficinas com o grupo de gestantes, no período de outubro de 2012 a 
abril de 2013, numa Unidade Básica de Saúde, no Distrito Sanitário do CIC, na 
cidade de Curitiba-Paraná. Baseado na revisão de literatura e em anos de vivência 
profissional na rede de atuação, este relato de experiência sugere modificações para 
alterar a realidade local da pouca adesão ao tratamento odontológico da mulher no 
período gestacional. A evasão da gestante da clínica odontológica justifica-se pelo 
fato dos cuidados com a saúde bucal não fazerem parte da rotina do pré-natal. Além 
disso, mitos e tabus populares fortemente enraizados na nossa cultura geram 
insegurança nas gestantes e familiares para realização de intervenções 
odontológicas no período pré-natal. Foram implantadas estratégias para captação 
das gestantes para assistência odontológica que receberam o apoio da equipe 
multiprofissional, sendo uma delas a destinação de horários pré-reservados 
diariamente na agenda do dentista para essa clientela. A pesquisa mostrou a 
necessidade da inclusão e participação ativa do dentista como membro atuante na 
equipe que assiste o pré-natal na sensibilização da gestante para com a importância 
da manutenção da sua saúde bucal. 
 
Palavras-chave: Saúde bucal. Cuidado pré-natal. Assistência odontológica. 
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ABSTRACT 

 
The objective of this research was to establish an action strategy during the prenatal 
to improve the uptake of pregnant for dental care, as well as understand the reasons 
that lead to low adherence to dental treatment by the pregnant woman, to facilitate 
the access of this group to the dentist. This was a qualitative study carried out in the 
period of the workshops with the group of pregnant women, from October 2012 to 
April 2013, in a Basic Health Unit at the Sanitary District of CIC, in the city of Curitiba-
Parana. Based on the literature review and in years of professional experience, this 
report suggests modifications to change the local reality of low adherence to dental 
treatment of woman in the gestational period. The circumvention of the pregnant 
woman's dental clinic is justified by the fact that the care of the oral health does not 
form part of the routine prenatal. In addition, myths and taboos popular strongly 
rooted in our culture create insecurity in pregnant women and their families to 
achieve dental interventions in the prenatal period. Were deployed strategies for 
acquisition of dental care for pregnant women who have received the support of a 
multidisciplinary team, one of them being the destination of times pre-reserved daily 
on the schedule of the dentist to this clientele. The research showed the need for the 
inclusion and active participation of the dentist as an active member in the team that 
assists the prenatal in awareness of pregnant women to the importance of 
maintaining their oral health. 
 
Key words: Oral health. Prenatal care. Dental assistance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
As ações de prevenção em saúde são intervenções realizadas de maneira 

antecipada ou precoce ao aparecimento da doença, objetivando a diminuição da sua 

prevalência nas populações num determinado momento. Os dados epidemiológicos 

são os responsáveis pelo embasamento das ações preventivas, através do repasse 

de informações e a incorporação de mudanças de hábitos, na busca do controle da 

transmissão de doenças infecciosas e a diminuição de risco de seus agravos na 

população (CZERESNIA et al, 2003). 

O conceito de Saúde, atualmente, está na interdependência de 

determinantes sociais e está associado a fatores relacionados com a qualidade de 

vida; alimentação e nutrição; habitação e saneamento; condições adequadas de 

trabalho e renda; educação e cuidados (BUSS et al, 2002). 

Para a obtenção de resultados positivos nos trabalhos de promoção em 

saúde, torna-se necessário o conhecimento aprofundado da população através da 

análise do perfil sócio-econômico da comunidade assistida, idealizando o modelo de 

assistência integral ao indivíduo (MENINO, 1995).  

A promoção da saúde bucal está inserida num contexto de saúde integral do 

indivíduo e em políticas de ações do Ministério da Saúde. Ações de promoção e 

prevenção devem estar presentes especialmente no período gestacional, fase da 

vida da mulher onde alterações bucais são mais frequentes. 

Considerando a família como espaço primário de relacionamento social, as 

mulheres e mães exercem influência significativa sobre este grupo social, na 

condição de agentes multiplicadoras de informações e conhecimentos. Elas 

contribuem significativamente nas mudanças de hábitos e atitudes, notadamente nas 
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questões relacionadas à promoção da sua própria saúde e da saúde dos membros 

da sua família (COSTA, 2000). 

Para que as mães possam atuar ativamente como agentes de promoção de 

saúde elas necessitam, inicialmente, ser pessoas saudáveis. Porém, a literatura nos 

mostra a alta prevalência de doenças bucais em gestantes, em especial a gengivite 

que acomete praticamente 100% das mulheres em fase gestacional, o que 

demonstra a necessidade de trabalhos de educação em saúde envolvendo o 

referido grupo (HONKALA et al, 2005). 

Culturalmente, muitas mães acreditam ser uma fatalidade a presença de 

cárie em dentes decíduos ou “dentes de leite” dos seus filhos, Desconhecem, 

portanto, a real etiologia da doença cárie, como uma doença infecciosa, 

transmissível e passível de controle evitando-se a contaminação precoce entre mães 

e seus filhos, a denominada contaminação vertical (LOSSO et al, 2009). 

A literatura tem demonstrado que mães bem informadas e motivadas 

durante a gestação cuidam melhor de seus bebês, diminuindo consideravelmente o 

risco do surgimento de cárie dental nestes, através da incorporação de hábitos 

saudáveis e boas práticas de higiene (CODATO et al, 2011). 

O tratamento da saúde bucal deve fazer parte da rotina de cuidados da 

assistência pré-natal, durante a gestação. Tal fato se justifica pelos estudos que 

correlacionam a presença da doença periodontal na gestante com o nascimento de 

bebês prematuros e de baixo peso (VIEIRA et al, 2010). Além disso, a contaminação 

precoce do filho por bactérias cariogênicas da mãe está correlacionada à 

experiência de cárie na primeira infância, onde questões culturais, sócio-econômicas 

e comportamentais estão envolvidas (MITCHELL et al, 2009). 
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Ë de competência do profissional de saúde, incluindo o cirurgião-dentista, a 

desmistificação de medos e lendas relacionados à atenção odontológica durante o 

pré-natal, através da motivação da gestante para o auto-cuidado. No entanto, 

observa-se a falta de preparo dos profissionais envolvidos com o atendimento à 

gestante, que gera diferentes posturas e condutas  para a assistência odontológica 

do binômio mãe/filho (CODATO et al, 2011). 

Este relato de experiência foi desenvolvido numa Unidade Básica de Saúde, 

na cidade de Curitiba, e retrata a dificuldade da assistência odontológica durante o 

pré-natal. Foram considerados fatores desde o perfil dos profissionais diretamente 

envolvidos com a assistência à gestante no pré-natal até as dinâmicas do processo 

de acesso da gestante à atenção odontológica. 

Observou-se, através de acesso ao sistema informatizado, que a maioria 

das gestantes vinculadas à Unidade de Saúde não comparecia ao dentista. Através 

da observação e análise do fluxo de atendimento ao grupo de gestantes desde sua 

vinculação no pré-natal até sua desvinculação, e diante da baixa procura da 

gestante para a avaliação e assistência odontológica, foram implantadas estratégias 

para alterar a realidade local, visando melhorias no acesso e cuidado na gestação. 

A falta de adesão das gestantes ao Programa de Saúde Bucal gerou 

inquietude e motivação para realização deste relato de experiência. Contribuiu a 

constatação, ao longo de anos de trabalho na assistência odontológica, de que a 

maioria das gestantes quando abordadas para o tratamento odontológico se 

encontravam resistentes e receosas de que tais intervenções pudessem 

comprometer o curso normal da gestação e causar danos ao bebê. Também ficou 

evidenciada essa resistência até por alguns profissionais, receosos em realizar 

qualquer procedimento durante o período gestacional. 
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A pesquisa se justifica pela necessidade de melhorar a captação da gestante 

vinculada ao Sistema Único de Saúde e assistida pelo Programa Mãe Curitibana, 

numa Unidade Básica de Saúde, para realização da avaliação de sua saúde bucal 

durante o pré-natal, bem como para eventual intervenção clínica quando necessário. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Estabelecer uma estratégia de ação durante o pré-natal para melhorar a 

captação da gestante para assistência odontológica. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

• Verificar a agenda de vinculação da gestante na assistência do pré-natal; 

• Realizar a promoção e a educação em saúde para o grupo de gestantes; 

• Acompanhar a condição de saúde bucal na gestação e incorporar o 

atendimento odontológico como rotina do pré-natal. 

 

2. METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada nesta pesquisa foi baseada em vivência profissional, 

conhecimentos adquiridos em sala de aula no curso de pós-graduação em Auditoria 

e Gestão, levantamentos bibliográficos diversos e busca eletrônica em base de 

dados Scielo, Bireme e Google Acadêmico. Como critério para o levantamento 

bibliográfico utilizou-se da busca de materiais sobre o tema no período de 1981 a 
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2013 e que continham as palavras–chave Saúde bucal; Cuidado pré-natal e 

Assistência odontológica. A abordagem foi qualitativo-descritiva, por se tratar de 

uma narrativa de experiência profissional orientada pela fundamentação teórica. 

MINAYO (1993) considera a pesquisa como “atividade básica das ciências 

na sua indagação e descoberta da realidade. É uma atitude e uma prática teórica de 

constante busca que define um processo intrinsecamente inacabado e permanente. 

É uma atividade de aproximação sucessiva da realidade que nunca se esgota, 

fazendo uma combinação particular entre teoria e dados”. 

A abordagem qualitativa se caracteriza pela particularidade da presença do 

pesquisador no local de estudo através da observação participante, facilitando, 

assim, a análise e compreensão da realidade local. Utiliza-se de procedimentos 

descritivos da realidade analisada (GODOY, 1995). 

Para realização desta pesquisa, utilizou-se da vivência profissional atuante 

na instituição pesquisada para levantamento dos dados primários. Os dados 

secundários, referentes ao embasamento teórico, foram obtidos através da pesquisa 

bibliográfica em diversas fontes. Trata-se de um relato de experiência realizado na 

cidade de Curitiba, Estado do Paraná, em uma unidade Básica de Saúde, localizada 

no Distrito Sanitário do CIC. 

A população analisada nesta pesquisa é formada por gestantes vinculadas a 

uma Unidade Básica de Saúde da Prefeitura de Curitiba, em processo de 

assistência pré-natal através do Programa Mãe Curitibana, no período de outubro de 

2012 a abril de 2013. 

A motivação para realização desta pesquisa foi a constatação, ao longo de 

anos de experiência na assistência odontológica, de que falta envolvimento das 

gestantes no Programa de Saúde Bucal. A educação em saúde é considerada nesta 
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pesquisa a principal estratégia de ação para a promoção da saúde bucal no período 

gestacional. A pesquisa aborda o comprometimento e envolvimento das gestantes 

no cuidado da saúde bucal, com foco na desmistificação de crenças e tabus 

populares sobre malefícios da intervenção odontológica no pré-natal, visando o 

esclarecimento de dúvidas e angústias das gestantes. 

A informatização do sistema permitiu identificar o número de gestantes 

vinculadas ao programa pré-natal e confrontar com dados odontológicos das 

gestantes que não compareciam ou faltavam às consultas odontológicas. Com base 

nas observações realizadas e na fundamentação teórica foi possível sugerir 

providências para melhorar a adesão das gestantes ao tratamento odontológico. 

Também foram apresentadas, através de oficinas com as gestantes, 

sugestões para melhoria do acesso e captação da gestante na clínica odontológica, 

de forma que a assistência odontológica faça parte da rotina do pré-natal. Frente ao 

exposto, houve boa aceitação pela equipe atuante no local para realização de 

alguns ajustes, tais como: 

- Aproximação e manutenção de diálogo permanente com todos os 

profissionais envolvidos no processo e que assistem direta ou 

indiretamente à gestante; 

- Participação ativa do dentista nas oficinas de gestantes, com um 

trabalho de educação e promoção de saúde, esclarecendo as 

dúvidas sobre a segurança das intervenções odontológicas no 

período gestacional; 

- Acolhimento da gestante vinculada ao Programa Mãe Curitibana e 

facilitação do acesso ao Programa de Saúde Bucal, estimulando a 
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coresponsabilidade da gestante para a promoção e manutenção da 

sua saúde bucal; 

- Realização da busca ativa das gestantes, através das Agentes 

Comunitárias de Saúde, para captação das gestantes que não 

compareceram ou que interromperam o tratamento odontológico 

sem sua finalização; 

- Acompanhamento da condição de saúde bucal da gestante desde 

o início até o final da gestação, através da realização de 

intervenções clínicas pertinentes  para a adequação da sua saúde 

bucal. A continuidade da assistência se estende para o seu bebê 

através do Programa do Bebê. 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1  ODONTOLOGIA – HISTÓRICO 

 

As doenças bucais acometem o ser humano desde os tempos mais remotos, 

sendo encontrados vestígios da doença cárie e doença periodontal em crânios do 

homem pré-histórico. Estas doenças ainda acometem o ser humano atualmente, 

incidindo sob a maior parte da população mundial (BEZERRA et al, 1999). 

Ao longo do tempo, diferentes opções de tratamento foram utilizadas para o 

controle das doenças da cavidade bucal, como a utilização de variadas ervas. Com 

o passar do tempo “cirurgiões-barbeiros”, ourives e relojoeiros começaram a 

desempenhar o atendimento às necessidades das pessoas. Predominavam 

trabalhos manuais e artesanais, e diante das limitações da época a extração 
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dentária era a opção de primeira escolha para aliviar a dor e o sofrimento causado 

por ela (CARVALHO, 2003). 

Com o advento da Revolução Industrial, no século XIX, e a popularização da 

utilização do açúcar, antes considerado artigo de luxo, a doença cárie foi 

disseminada na população e o que antes era doença dos ricos e nobres passou a 

atingir todas as classes sociais, independente do poder econômico. Houve, neste 

período, uma propagação da doença cárie e o consequente aumento de 

profissionais para resolver a sintomatologia dolorosa provocada pelas mesmas 

(CARVALHO, 2003). 

O desenvolvimento da Odontologia moderna enquanto profissão teve início 

na França, a partir do século XVII, onde começou um movimento para 

regulamentação e capacitação do profissional. Em 1728 foi publicado o livro 

“Tratado dos Dentes”, por Pierre Fauchard. Essa obra, considerada um marco na 

odontologia moderna, efetivou a criação da profissão. Seu autor passou a ser 

considerado o “Pai da Odontologia“ (RING, 1998). 

 

3.2  POLÍTICAS DE SAÚDE BUCAL NO BRASIL 

 

No Brasil, a saúde bucal nas últimas décadas foi negligenciada pelas 

políticas públicas em função dos altos custos dos procedimentos odontológicos e 

também em função da ausência de cultura voltada para essa atenção. No período 

que antecedeu a criação do Sistema Único de Saúde (pré-SUS), predominaram 

programas odontológicos centralizados e verticais, tendo como população-alvo 

escolares e trabalhadores inscritos na Previdência Social. 
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No âmbito odontológico, as deliberações aprovadas na 1ª Conferência 

Nacional de Saúde Bucal (CNSB) propuseram claramente a inserção da saúde bucal 

no Sistema Único de Saúde por meio de um Programa Nacional de Saúde Bucal, 

baseado nas diretrizes da área, respeitando as definições que cabem aos níveis 

Federal, Estadual e Municipal. 

A 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, enfatiza a saúde 

bucal como parte integrante e indissociável da saúde geral do indivíduo. As bases 

do sistema atual, o SUS - Sistema Único de Saúde - foram dadas por esta 

Conferência, que produziu um relatório que subsidiou decisivamente a Constituição 

Federal de 1988 nos assuntos de Saúde. A promulgação da Constituição em 1988 

representou um marco na gestão da saúde, onde a saúde passou a ser considerada 

direito de todos e dever do Estado (BRASIL, 1998). 

A Constituição de 1988 significou uma nova forma de atuação das políticas 

de saúde, com implicações importantes para a saúde bucal, entendida como 

inseparável da saúde geral de um indivíduo, e agora considerada um direito de 

todos e um dever do Estado. Em 1990, com a Lei 8.080, cria-se o Sistema Único de 

Saúde (SUS), tendo como princípios a universalidade, a equidade, a integralidade, a 

descentralização e a participação da comunidade. Entretanto, a proposta de 

atendimento integral à população é um processo que demanda tempo e implica em 

profundas mudanças na organização dos serviços (BRASIL, 1988). 

A criação do SUS representa efetivamente o início da oferta de atendimento 

odontológico e em larga escala na rede pública de saúde. Logo, reconheceu-se a 

saúde bucal como parte indissociável da saúde geral do indivíduo, sendo 

considerada direito de todos os cidadãos e dever do Estado. Entretanto, em virtude 

da construção de um sistema de saúde com mudanças e adequações profundas na 
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organização e estruturação dos serviços - que exige tempo e investimentos para sua 

implantação - a proposta de atendimento integral às necessidades de saúde da 

população não pôde se efetivar de imediato, tendo em seu início a priorização de 

grupos de atendimento, formados por crianças, gestantes e urgência odontológica 

(ANTUNES et al, 2010). 

Desde então, novos investimentos têm sido realizados para a ampliação da 

oferta de atendimento odontológico: em 2000 a saúde bucal foi integrada à equipe 

de Estratégia de Saúde da Família, com o objetivo de melhorar as condições de 

saúde bucal da população. Em 2004 foram criados os Centros de Especialidades 

Odontológicas, ampliando a oferta do atendimento prestado (ANTUNES et al,2010). 

De 2002 a 2003 foi realizado o Levantamento Epidemiológico das Condições 

de Saúde Bucal da população brasileira - o Projeto SB Brasil. Esse levantamento 

permitiu aprofundar e atualizar informações sobre a realidade de saúde bucal no 

país, direcionando, assim, os rumos das políticas de saúde pública. 

Através dos dados epidemiológicos obtidos no projeto SB Brasil, ficou 

evidenciada a relação direta entre pobreza e ocorrência de cárie no país, bem como 

a desigualdade em relação aos cuidados com a boca. Essa desigualdade é mais 

evidente quando os dados são comparados por regiões brasileiras: as regiões Sul e 

Sudeste do Brasil apresentam menor índice de cárie quando comparadas com as 

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (NARVAI et al, 2006). 

Recentemente, em 2010, outro grande levantamento foi realizado. Equipes 

de saúde bucal de serviços vinculados ao SUS examinaram e entrevistaram em todo 

o país aproximadamente 38 mil pessoas. De forma geral, neste último SB Brasil, 

ficou evidenciado que os indicadores de saúde bucal vêm melhorando no país, e 

que a população está tendo mais acesso à assistência (RONCALLI, 2011). 
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No que se refere aos indicadores de saúde bucal, são índices que definem o 

perfil de saúde bucal de uma determinada comunidade. Permitem o diagnóstico 

situacional, fornecendo embasamento para a definição e planejamento de ações 

estratégicas em saúde bucal e, posteriormente, o seu monitoramento. Dentre os 

indicadores de saúde bucal, o mais utilizado é o Índice CPO-D, que corresponde à 

média de dentes cariados, perdidos e obturados. 

A idade de referência para o levantamento do CPO-D é 12 anos, adotada 

internacionalmente como parâmetro básico, pois geralmente já se encontram 

posicionados todos os dentes permanentes na cavidade bucal. O último 

levantamento mostrou que este índice apresentou redução no Brasil. O índice CPO-

D que, no levantamento realizado em 2003 correspondia a 2,8, atualmente se situa 

em 2,1, ou seja, houve redução de 26% no número de cáries dentárias em crianças 

de 12 anos de idade (RONCALLI, 2011). 

Uma das estratégias de saúde adotadas e que possivelmente contribuíram 

para a redução da cárie aos 12 anos de idade foi a adição de flúor na água de 

abastecimento público. Essa estratégia de saúde pública, adotada no Brasil desde 

os anos 50, teve a sua regulamentação apenas em 1974, através da Lei Federal 

6.050. A meta do Ministério da Saúde é alcançar 100% dos municípios brasileiros 

que possuem estações de tratamento e distribuição da água (RAMIRES et al, 2007). 

Outro fator que pode ter contribuído para a diminuição do índice CPO-D foi a 

adequação da política de saúde através do Programa da Saúde da Família (PSF), 

que no ano de 2000 teve regulamentada a inclusão de dentistas e técnicos de saúde 

bucal nas equipes PSF. 

 

 



22 

 

3.3  PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE 

 

Diante dos resultados epidemiológicos de saúde bucal em âmbito nacional e, 

com o amadurecimento no processo de gestão em saúde pública no Brasil, surge 

uma nova política de saúde bucal: o “Brasil Sorridente”. A Política Nacional de 

Saúde Bucal, intitulada Brasil Sorridente, foi lançada pelo Ministério da Saúde em 

2003, no governo Lula. 

Trata-se de uma iniciativa pioneira na história do país, onde a saúde bucal 

foi colocada como prioridade nacional. Tendo sempre como norteadores os 

princípios do SUS, é a primeira vez na história que o Governo Federal, através de 

ações concretas, desenvolve uma política de saúde bucal com o objetivo principal de 

ampliar a cobertura e garantir a assistência odontológica à população brasileira 

(SALIDA et al, 2010).  

Segundo SALIDA et al ( 2010), essa reorganização no modelo de atenção à 

saúde bucal trabalha em três linhas de atuação:  

- viabilização da adição de flúor na água de abastecimento público; 

- reorganização da atenção básica, com ênfase na estratégia de 

saúde da família; 

- ampliação da atenção especializada, através da criação dos 

Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs). 

Os CEOs são basicamente unidades de saúde participantes do cadastro 

nacional de estabelecimentos de saúde (CNES), e classificadas como Clínica 

Especializada ou Ambulatório de Especialidades. Os CEOs possibilitam à população 

acesso ao atendimento especializado, dentre eles periodontia, endodontia, cirurgias 

orais, prótese dental e odontopediatria, diagnóstico e detecção de câncer de boca e 

atendimento a pacientes portadores de necessidades especiais. 
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Com a implantação dos CEOs, investiu-se em equipamentos, na adequação 

dos espaços físicos, capacitação profissional e repasse de recursos para custeio 

dessas unidades. No âmbito das ações preventivas, foram ampliados os sistemas de 

fluoretação das águas de abastecimento público por meio da Fundação Nacional da 

Saúde (FUNASA), medida comprovadamente eficaz na prevenção da cárie dental 

(PUCCA, 2006). 

Outra ação que vêm merecendo destaque, conduzida no âmbito do 

Programa Brasil Sorridente, é a realização de próteses odontológicas para 

desdentados totais, que no Brasil representam 75% da população idosa. Estas 

próteses são confeccionadas nos Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias 

(PUCCA, 2006). 

O principal desafio do PSF e do Programa Brasil Sorridente, no sentido de 

se tornarem mais efetivos, consiste em estender suas ações para os diferentes 

grupos da população brasileira. 

 

3.4  SAÚDE DA MULHER 

 

No Brasil, até a década de 70, as políticas públicas de saúde e assistência à 

mulher estavam voltadas para cuidados ao ciclo gravídico-puerperal. 

A criação do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) 

pode ser considerada como marco de uma nova forma de pensar e agir nas 

questões que envolvem a saúde e a atenção à mulher. 
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3.4.1 Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) 

 
Lançado em 1983 pelo Ministério da Saúde, este Programa representou um 

novo modo de pensar e agir sobre a saúde feminina: o enfoque da atenção à saúde 

da mulher passou de assistência materno-infantil para atenção integral. 

Foi a primeira vez que o governo federal lançou um programa de atenção à 

mulher com visão integral da saúde feminina, incluindo a saúde reprodutiva. Devido 

à abordagem do PAISM não se limitar a ações isoladas em planejamento familiar, 

este programa ganhou apoio das mulheres e dos grupos feministas (OSIS, 1998). 

Nessa abordagem a população feminina passou a receber cuidados para 

suas necessidades de saúde em todas as etapas da vida. Cada oportunidade 

presencial de contato da mulher com os serviços de saúde representa um momento 

para promoção, proteção e recuperação da sua saúde. Ações de prevenção e 

promoção de saúde foram estabelecidas, de modo a garantir a integralidade e a 

continuidade da assistência (BRASIL, 1984). 

As políticas de ação do PAISM focam a atenção nos problemas que 

acometem a saúde da população feminina no Brasil, tais como a mortalidade 

materna, a gravidez indesejada, o aborto, as doenças sexualmente transmissíveis 

(DSTs), entre outros. As estratégias de ação atuam na prevenção e tratamento das 

doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), especialmente da AIDS; assistência à 

mulher vítima de violência; assistência clínica ginecológica e educativa no pré-natal, 

parto e puerpério; prevenção do câncer de colo e mama; além do planejamento 

familiar (BRASIL, 1984). 

Em 2004 surge a Política Nacional de Atenção Integral à Mulher, que veio 

complementar e aprimorar o PAISM na continuidade da atenção à saúde da mulher  

( DA SILVA, 2001). 
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3.4.2 Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento (PHPN) 

 
Programa lançado em 2000, pelo Ministério da Saúde, que define conceitos 

e práticas da assistência ao parto. Valoriza o direito da mulher de dar à luz com uma 

assistência de boa qualidade e humanizada, abrangendo atenção à gestante, ao 

recém-nascido e a puérpera. 

A redução das altas taxas de morbi-mortalidade materna e perinatal é 

considerada a principal meta do PHPN no seu plano operacional de assistência à 

gestação e ao parto, através de medidas como ampliação do acesso ao pré-natal; 

promoção do vínculo e ações de acompanhamento desde o pré-natal até o 

puerpério (SERRUYA  et al, 2004). 

A estratégia utilizada para estimular e auxiliar a maioria dos municípios 

brasileiros na implementação das ações do PHPN foi através da vinculação do 

repasse de recursos financeiros ao cumprimento de critérios mínimos exigidos pelo 

Ministério da Saúde. Dentre as exigências estão, entre outras, a vinculação da 

gestante até o quarto mês de gestação, mínimo de 6 consultas durante o pré-natal, 

além de imunização e exames laboratoriais pré-definidos (SERRUYA et al, 2004). 

O SISPRÉ-NATAL é um software desenvolvido pelo Departamento de 

Informática do SUS (DATASUS), para coleta de dados sobre o pré-natal a nível 

nacional, no contexto do PHNP. Através da análise dos dados, realiza o 

monitoramento das ações e o cumprimento das exigências para o repasse de verbas 

aos municípios. Fornece regularmente relatórios atualizados das gestantes inseridas 

neste programa e permite a avaliação da saúde materna a nível nacional 

(ANDREUCCI, 2011). 
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3.5  PROGRAMA MÃE CURITIBANA 

 

A qualidade do serviço público de saúde na cidade de Curitiba, capital do 

Paraná, é nacionalmente e internacionalmente reconhecida. Destaca-se o Programa 

de atenção materno-infantil denominado Programa Mãe Curitibana, implantado em 

1999, pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O objetivo principal deste 

programa é a humanização no atendimento às gestantes, através da melhoria na 

qualidade da prestação de serviços e aumento da segurança das futuras mamães e 

crianças da cidade de Curitiba. 

A gestante tem como referência a Unidade de Saúde mais próxima da sua 

residência. No momento da vinculação da gestante à Unidade de Saúde, o parto já é 

assegurado através da vinculação hospitalar na maternidade onde nascerá o bebê. 

O Protocolo do Programa Mãe Curitibana encontra-se em sua quinta versão, 

que segue princípios fundamentais de respeito e humanização na atenção à saúde 

da mulher e da criança. Esta referência é útil no processo de formação e atualização 

dos profissionais da rede municipal de saúde: ajuda a diminuir as complicações no 

período pré-natal e a melhorar a qualidade do atendimento às gestantes. 

O Protocolo do Programa Mãe Curitibana tem como metas a redução da 

morbimortalidade materna e infantil; a diminuição da transmissão vertical do HIV; a 

redução da gravidez na adolescência e a melhoria na assistência às gestantes no 

período pré-natal e ao recém-nato. Basicamente refere-se à padronização dos fluxos 

e condutas que devem ser seguidos por todas as Unidades de Saúde. Porém, os 

Distritos Sanitários (DS), que são células primárias na estrutura da Secretaria 

Municipal de Saúde, têm autonomia para criar e implantar ações e estratégias 
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paralelas ao protocolo para reduzir a ocorrência de óbitos materno-infantis passíveis 

de prevenção. 

Em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Curitiba o atendimento 

das gestantes e dos recém-natos tem como norteador a utilização do Protocolo Mãe 

Curitibana. Neste protocolo estão previstas não só as consultas rotineiras, como 

também a solicitação de exames, fluxos para tratamento de intercorrências e 

agravos. A gestação de alto risco tem um processo de detecção precoce e nestes 

casos ocorre a vinculação da gestante aos serviços de maior complexidade, 

seguidos pelo acompanhamento e monitoramento pela UBS. 

Dentre as ações de destaque do Programa Mãe Curitibana estão as 

consultas de rotina em ambulatórios específicos, que possibilita diferenciar gestação 

de baixo e de alto risco; atenção especializada para a gestante portadora do vírus da 

AIDS; exames e ações coletivas de educação em saúde, preparatórias para o 

cuidado e manejo do bebê. O monitoramento das gestantes que apresentam 

infecção do trato urinário (ITU) é acompanhado de perto e com muita atenção 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2012). 

Para motivação das futuras mamães, as equipes de saúde promovem 

oficinas para gestantes. Estes encontros possibilitam a participação ativa das 

gestantes e familiares no processo de aprendizagem. O Programa Mãe Curitibana 

deve assegurar que todas as gestantes participem das oficinas na Unidade de 

Saúde onde realizam o seu pré-natal. 
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3.6  SAÚDE BUCAL DA GESTANTE 

 

A odontologia intra-uterina é uma nova abordagem da odontopediatria, na 

qual os profissionais de saúde bucal procuram trabalhar na conscientização da 

gestante sobre os cuidados com a sua saúde bucal e do seu bebê. O estado de 

saúde bucal apresentado durante a gestação tem relação direta com a saúde geral 

da gestante e pode influenciar até mesmo a saúde geral e bucal do bebê. 

A importância da atenção ao binômio mãe-filho se justifica pelo papel 

importante que a mãe tem na contaminação precoce de seus filhos por 

Streptococcos Mutans, a denominada Transmissão Vertical da Cárie: contatos com 

a saliva da mãe através de hábitos inadequados, como provar a papinha e beijar a 

boca do neném, acabam levando bactérias para a cavidade bucal da criança. 

Quanto mais cedo a criança tiver tal exposição ou contaminação bacteriana, maiores 

são as chances de desenvolver precocemente cáries (TIVERON et al, 2004). 

Logo, a atividade de cárie deve ser controlada durante o período gestacional 

através do tratamento curativo destas lesões, visando reduzir a quantidade de 

bactérias cariogênicas na cavidade bucal materna, para que, após o nascimento do 

bebê a possibilidade de transmissão da cárie seja reduzida (TIVERON et al, 2004). 

Além disso, estudos vêm apontando a associação entre a doença 

periodontal e a prematuridade e o baixo peso do bebê ao nascer. Pesquisa pioneira 

foi realizada por Offenbecker e colaboradores, em 1996, com uma amostra de 124 

mães, onde se verificou que as mulheres grávidas que apresentavam doença 

periodontal tinham 7,5 vezes mais chances de desenvolver prematuridade e bebês 

com baixo peso ao nascer. A relação foi feita através do nível elevado de bactérias 

gram-negativas e de prostaglandina no fluido gengival dessas gestantes, que é um 

indutor fisiológico do parto (OFFENBECKER et al, 1996). 
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Trabalhos realizados com gestantes demonstram que mulheres grávidas vão 

menos ao dentista do que mulheres não grávidas. Embora percebam a necessidade, 

as gestantes não se sentem seguras para realização do tratamento odontológico 

(COZZUPOLI, 1981; MANGSKAU & ARRINDEL, 1996). Contribuem para esta 

realidade mitos e crendices populares que sugerem a interferência das intervenções 

odontológicas no curso normal da gestação e possíveis prejuízos tanto para a 

gestante quanto para o bebê (SCAVUZZI et al, 1998). 

Para ALBUQUERQUE et al. (2004), os principais obstáculos que fazem com 

que as gestantes não se sintam completamente seguras e confiantes para 

realização de intervenções odontológicas estão diretamente relacionados com a 

baixa percepção da importância da manutenção da saúde bucal e com crenças 

populares que desaconselham o tratamento odontológico durante a gravidez . 

COZZUPOLI (1981) realizou uma pesquisa com 170 grávidas e observou 

que 89% das gestantes manifestaram medo/receio do tratamento odontológico, 

sendo que 53% destes medos estavam relacionados ao medo de perder o bebê. 

TIVERON et al (2004) encontraram resultados semelhantes num grupo de 170 

gestantes, onde 67,4% delas tinham receio de prejudicar o bebê com a realização 

do tratamento odontológico e para 29,2% o maior medo era de passar mal durante a 

intervenção. 

Os principais temores relatados pelas gestantes quanto à intervenção 

odontológica durante a gravidez estão relacionados aos procedimentos cirúrgicos, 

como extrações dentárias; também há receios quanto à utilização de anestésicos e à 

exposição aos RX. Procedimentos como limpeza e restaurações não despertam 

tantos temores entre as gestantes (LEAL, 2006; SCAVUZZI, 1998). 
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Embora estas pesquisas apontem resistência por parte das gestantes para 

se submeterem às intervenções odontológicas, cem por cento das mulheres 

demonstraram interesse em adquirir informações sobre cuidados com a sua saúde 

bucal e com a saúde do bebê, além de estarem receptivas às orientações. Portanto, 

encontra-se nesta fase de vida da mulher uma oportunidade para os profissionais de 

saúde e gestores ampliarem as ações de promoção, prevenção e recuperação de 

saúde bucal (TIVERON et al, 2004). 

A gravidez é um período onde ocorrem mudanças fisiológicas e psicológicas 

complexas no organismo da mulher, gerando angústias, dúvidas e questionamentos 

da gestante sobre sua própria saúde e a saúde do bebê. A literatura tem 

demonstrado que mamães bem informadas e motivadas no período gestacional 

cuidam melhor do seu bebê. Boas práticas adquiridas neste período repercutem 

positivamente na saúde bucal do bebê, minimizando o risco de surgimento de cárie 

dental nestes (GUIMARÃES et al, 2010). 

Portanto, o período gestacional é considerado oportuno para o 

desenvolvimento de ações de educação em saúde, pois é o momento em que a 

mulher se encontra mais receptiva para a aquisição de novos conhecimentos e 

disposta a modificar padrões de comportamento e conduta. Torna-se essencial a 

promoção em saúde nesse período, através do repasse de informações que 

possibilitem à gestante a melhoria no auto-cuidado em relação a sua saúde bucal e 

a incorporação de hábitos saudáveis com a consequente diminuição da atividade de 

cárie e doença periodontal na gestação (MASSAO et al, 1996).  

Culturalmente existe o conceito errôneo de que a gravidez “enfraquece os 

dentes da mãe” pela remoção de cálcio para formação dos ossos do bebê. Estudos 

clínicos comprovam que a demanda de cálcio que o feto necessita é oriunda do 
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sangue circulante materno, proveniente da alimentação da mãe. O que de fato 

ocorre no período gestacional é uma maior suscetibilidade do organismo ao 

surgimento de problemas bucais, decorrente de alterações sistêmicas no organismo 

da mulher e mudanças nos hábitos alimentares e de higiene bucal (LEAL, 2006). 

A cavidade bucal sofre algumas alterações que podem estar relacionadas ao 

aumento da incidência de cárie dental neste período, dentre elas alterações no fluxo 

e composição salivares. As alterações fisiológicas e em hábitos alimentares e de 

higiene inerentes ao período gestacional contribuem para o comprometimento da 

saúde bucal na gestação. A prevenção de agravos depende do acompanhamento 

periódico da gestante pela equipe de saúde bucal (SILVA et al, 2009; COZZUPOLI, 

1981; MENINO E BIJELLA, 1995). 

A ocorrência de náuseas e vômitos, principalmente nos primeiros três meses  

de gestação, provavelmente é proveniente da hipersecreção das glândulas salivares 

no início da gestação, que favorecem o aparecimento de  cárie e erosão dentária 

devido à acidez bucal. Muitas gestantes relatam o enjôo ao utilizar creme dental, o 

que leva a um comprometimento e negligência para com a higiene bucal 

(MONTEIRO et al, 2012). 

Outro fator que contribui para a elevação da atividade de cáries nas 

gestantes está relacionado à tendência da gestante de realizar várias refeições ao 

dia, aumentando consideravelmente a ingestão de açúcares e carboidratos que são 

considerados alimentos cariogênicos. Além disso, o número de escovações diárias 

não aumenta na mesma proporção do aumento do número de refeições, o que 

favorece a incidência da cárie dental pela falta de remoção do resíduo alimentar 

(ANTUNES et al, 2001). 
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No período gestacional também ocorrem alterações físicas no corpo da 

mulher, alterações emocionais e alterações hormonais. Devido às flutuantes 

alterações hormonais nesse período, existe uma predileção para a atividade 

inflamatória se instalar no tecido gengival e periodontal, tecido de sustentação que é 

composto por gengiva, osso, cemento e ligamento (ELIAS et al, 2004). 

Alterações na gengiva durante o período gestacional estão relacionadas às 

alterações hormonais neste período, que aumentam a vascularização da gengiva e 

favorecem uma resposta inflamatória exagerada da gengiva aos agressores locais 

pré-existentes, como a placa bacteriana. Essas mudanças contribuem para a 

predisposição da gestante ao aparecimento da gengivite gravídica que se 

caracteriza pela vermelhidão e sangramento gengival, queixas muito comuns na 

gestação (SILVA et al, 2008). 

Os efeitos de inflamação gengival, tais como sangramento da gengiva, 

inchaço e alteração no seu contorno, podem ser mais observados à partir do 

segundo mês de gestação, que corresponde ao período onde existem elevações nos 

níveis dos hormônios estrógeno e progesterona no sangue. Estes hormônios 

atingem o seu pico máximo por volta do oitavo mês de gestação, que coincide com o 

período onde a gengivite gravídica é observada com maior intensidade na mulher, 

atingindo em casos mais severos o suporte ósseo com a consequente mobilidade 

dentária (ELIAS et al, 2004). 

Uma manifestação clínica, exclusiva do período gestacional, que acomete 

cerca de 5% das gestantes, é o granuloma piogênico ou Tumor Gravídico. Esta 

lesão apresenta-se como resposta inflamatória frente às alterações hormonais, que 

aparecem como um aumento ou proliferação dos vasos sanguíneos. Clinicamente 

se apresenta como uma lesão elevada, de tamanhos variáveis e localizada 
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preferencialmente na região anterior da maxila, dolorosa e sangrante. Ocorre a 

regressão tanto a gengivite como do granuloma, tão logo abaixem os níveis 

hormonais no pós-parto, fato que confirma a associação da atividade inflamatória 

gengival com alteração hormonal durante a gestação (ELIAS et al, 2004). 

Conforme o referencial teórico e o Protocolo de Saúde Bucal (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, 2012), algumas manifestações bucais são fisiológicas no 

período gestacional e requerem cuidados odontológicos, clínicos e de prevenção, 

sendo passíveis de controle. Dentre as alterações mais comuns no período 

gestacional são citadas: 

- Aumento do sangramento e inchaço na gengiva, devido ao aumento da 

vascularização no rebordo gengival; 

- Maior incidência de gengivite, denominada gengivite gravídica. São 

ocasionadas pelas alterações hormonais inerentes ao período gestacional e estão 

associadas à maior dificuldade na higienização; 

- Maior risco de acometimento pela cárie dental, devido às mudanças 

alimentares neste período: a gestante costuma se alimentar com maior frequência e 

muitas relatam ingerir maior quantidade de açúcares. Isso colabora para elevação 

da cárie, juntamente com a deficiência na escovação devido ao reflexo de náusea 

comum nos primeiros meses de gravidez. 

A preocupação maior na atenção odontológica à gestante concentra-se na 

possibilidade da transmissão vertical da cárie, através da contaminação precoce do 

filho pelas bactérias da cavidade bucal da mãe. Justifica-se, portanto, o tratamento 

curativo das lesões de cárie na gestante, visando à diminuição das bactérias 

cariogênicas da sua boca, para quando do nascimento do bebê a mãe estar em bom 

estado de saúde bucal. Além disso, são necessários trabalhos de orientação em 
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saúde bucal, informando a futura mamãe sobre os cuidados necessários com a 

saúde bucal do bebê (LEAL, 2006). 

A gestante deve ser considerada como grupo populacional prioritário e 

receber atenção no atendimento odontológico para contemplar suas necessidades 

básicas, para manutenção da sua saúde bucal e do seu futuro bebê. Dentre os 

motivos para que este grupo mereça atenção especial estão (PINTO et al, 2001): 

1) algumas manifestações bucais estão relacionadas ao período gestacional 

e necessitam de supervisão profissional; 

2) a saúde materna e infantil podem ficar vulneráveis em função de agravos 

e necessidades acumuladas no período gestacional; 

3) as futuras mamães são consideradas multiplicadoras de atitudes/ 

comportamentos na rede familiar, influenciando hábitos de higiene e hábitos 

alimentares de toda a família; 

4) várias são as oportunidades de abordagem da gestante durante o pré-

natal, através de atividades educativas e através de intervenções curativas quando 

se fizer necessário. 

O tratamento odontológico durante o período gestacional é pertinente e 

indicado. Pode ser realizado em qualquer fase do período gestacional, embora o 

segundo trimestre seja considerado o momento mais oportuno para as intervenções. 

Existem alguns fatores considerados limitantes para a realização do tratamento 

odontológico durante a gestação, principalmente durante a embriogênese, que é o 

período anterior à oitava semana de gestação. Dentre eles a utilização de 

radiografias, utilização de alguns medicamentos e intervenções muito prolongadas 

(TIRELLI et al, 1999). 
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Com relação à utilização de anestésicos durante o atendimento 

odontológico, estes têm por finalidade eliminar ou minimizar a sensação dolorosa 

durante a intervenção odontológica, que provoca a liberação de adrenalina, muito 

mais prejudicial para o binômio mãe/bebê do que uma anestesia segura. O 

anestésico mais seguro utilizado para gestantes é a lidocaína sem vasoconstritor, 

sendo que a dosagem máxima indicada por intervenção nessas pacientes 

corresponde a 02 tubetes (SILVA et al, 2012). 

Segundo o Protocolo, as gestantes inscritas no Programa Mãe Curitibana 

devem ser encaminhadas para a avaliação da saúde bucal na sua primeira consulta 

de pré-natal. Nesta avaliação, as gestantes que apresentarem doença em atividade 

deverão ser submetidas ao tratamento odontológico. As gestantes que não 

apresentarem atividade de doença nesta avaliação inicial devem ser monitoradas no 

mínimo trimestralmente até após o parto (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 

2012). 

Ainda segundo o Protocolo do Programa Mãe Curitibana, compete à equipe 

de saúde bucal (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2012): 

- Incorporar todas as gestantes da Unidade Básica de Saúde (UBS) no 

atendimento da Clínica Odontológica; 

- Realizar ações de promoção de saúde bucal na gestação, através de 

trabalhos externos e internos da UBS; 

- Realizar orientações específicas à gestante, valorizando o autocuidado e o 

cuidado com o recém-nascido. 
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3.7  SAÚDE BUCAL DO BEBÊ 

 

O primeiro programa odontológico para bebês surgiu no Japão, em 1976, no 

qual mães recebiam informações sobre os cuidados com a saúde bucal dos seus 

filhos com 4 meses de idade. No Brasil, a odontologia para bebês iniciou a sua 

atuação oficialmente na Universidade de Londrina - Paraná, em meados da década 

de 80, o que mais tarde resultou na criação da “Bebê Clínica“, ambiente onde são 

desenvolvidos trabalhos de educação em saúde para os pais e caso haja 

necessidade, procedimentos preventivos e curativos (WALTER et al, 1997). 

A atenção precoce é uma conquista da odontologia que vem ganhando 

espaço nos últimos anos e representa uma nova forma de atuação na odontologia. A 

abordagem preventiva-promocional surgiu a partir do desenvolvimento da Cariologia, 

que caracteriza a doença cárie como doença infecciosa, transmissível e que deve 

ser controlada o mais precocemente possível. Pesquisas demonstram a 

transmissibilidade de cárie entre humanos, predominantemente da mãe para o filho 

através da contaminação precoce por bactérias cariogênicas, a chamada 

contaminação vertical pela cárie (GUIMARÃES et al, 2010). 

A atenção odontológica precoce preconiza que quanto mais cedo a criança 

recebe assistência odontológica, menores são as chances do desenvolvimento de 

cáries. Isso justifica a atenção em promoção e educação em saúde ao binômio 

mãe/filho durante o pré-natal, sendo a mãe a principal responsável pela 

multiplicação de hábitos e condutas adquiridos (GUIMARÃES et al, 2010). 

A odontologia para bebês está fundamentada, basicamente, em ações 

educativas e preventivas, num trabalho de conscientização dos pais sobre a 

importância da dentição decídua ou “dentes de leite”. O aconselhamento preventivo 

dos pais visa a incorporação de hábitos de higiene e dieta alimentar saudável, como 
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forma de minimizar as possibilidades de aparecimento precoce da cárie dental. Nas 

ações preventivas também são abordadas a importância e os benefícios para a 

saúde do bebê da amamentação natural para a cavidade bucal, além do 

esclarecimento sobre o uso do flúor (GALBIATTI et al, 2010). 

As informações transmitidas nas ações preventivas visam despertar atitudes 

de boas práticas de saúde bucal para aplicação no cuidado e na manutenção da 

saúde bucal do bebê. Atualmente, a oferta de atendimento aos bebês foi 

significativamente ampliada e é cada vez maior o número de pessoas que procuram 

atendimento para seus filhos em idade precoce com finalidade preventiva. 

 

4. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA NO PRÉ-NATAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Este relato de experiência foi realizado por uma odontóloga junto a um grupo 

de gestantes de uma Unidade Básica de Saúde, vinculada à Secretaria Municipal de 

Saúde, no Distrito Sanitário do CIC, situado no bairro CIC da cidade de Curitiba - 

Estado do Paraná. 

A referida Unidade Básica Municipal de Saúde presta atendimento pelo 

Sistema Único de Saúde a toda comunidade de sua área de abrangência, que 

envolve aproximadamente 17 mil habitantes. A região é composta por oito micro-

áreas, sendo que duas destas apresentam risco social e sanitário. O atendimento à 

população ocorre de segunda à sexta-feira, no horário das 07:00 às 19:00 horas. 

Oferta-se neste local atendimento nas áreas de pediatria, clínica geral, ginecologia, 

fisioterapia, psicologia, acompanhamento nutricional e odontologia. 

Na Unidade Básica Municipal de Saúde são desenvolvidas atividades 

programadas para grupos específicos através dos seguintes Programas: Mãe 
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Curitibana; Atenção à Saúde da Criança; Hipertensos; Diabéticos; Planejamento 

Familiar; Saúde Mental; Adolescentes; Saúde da Mulher e Saúde Bucal, bem como 

atividades de Promoção em Saúde e estímulo à prática de atividades físicas e 

hábitos saudáveis. Programas como os de hipertensos (HAS), diabéticos (DM) e 

Programa de Gestantes são considerados programas prioritários. 

O quadro de funcionários é composto por 06 médicos (3 clínicos gerais, 2 

pediatras e 1 ginecologista); 03 enfermeiras; 15 auxiliares/ técnicos de enfermagem 

e 08 agentes comunitárias de saúde (ACS), além de 01 autoridade sanitária local 

(ASL). As cargas horárias são variáveis e dependem da função desempenhada, 

variando de vinte a quarenta horas semanais. 

A Unidade de Saúde ainda recebe suporte de profissionais do Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família (NASF), integrado por 01 psicólogo, 01 nutricionista, 01 

farmacêutico, 01 educador físico e 01 fisioterapeuta, que desenvolvem atividades 

coletivas com a população com foco na prevenção e promoção de saúde. 

A equipe odontológica é composta por 10 funcionários: 04 odontólogos, 02 

técnicas de Saúde Bucal (TSB) e 04 auxiliares de consultório dental (ACD); 

distribuídos em 3 turnos de atendimento (manhã, intermediário e tarde). 

Consultas médicas, odontológicas e de enfermagem são realizadas 

mediante encaminhamento da triagem ou através de consultas programadas. Para 

tal, basta o usuário estar cadastrado na unidade e comparecer com um documento 

de identificação. Nas emergências, o primeiro atendimento é prestado na Unidade e, 

quando necessário - em função da complexidade do caso - ocorre o 

encaminhamento do paciente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do 

distrito sanitário do CIC. A emergência odontológica visa melhorar a sintomatologia 
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dolorosa do paciente e, se necessária a continuidade do tratamento, o paciente é 

encaminhado para a devida especialidade. 

A motivação para o desenvolvimento desta pesquisa junto ao grupo de 

gestantes da Unidade Básica de Saúde decorreu da experiência vivenciada dia-a-dia 

no cargo de odontóloga, na Rede Municipal de Saúde. O olhar crítico para a gestão 

e a análise do processo de trabalho foi estimulado com o curso de pós-graduação. 

Foi constatado que a gestante não costuma procurar a clínica odontológica 

durante o seu pré-natal, sendo frequente o comparecimento somente em quadros 

agudos de dor. O receio da intervenção era notável em quase todas as gestantes, e 

também nos familiares que as acompanhavam. Percebeu-se nesta situação uma 

oportunidade para pesquisa e proposição de melhorias, viabilizadas através de 

estratégias de ação com intervenções locais. 

A proposta de trabalhar com o baixo interesse da gestante pela sua saúde 

bucal foi apresentada aos profissionais envolvidos na Unidade Básica de Saúde e 

também para a autoridade sanitária local. As mudanças propostas foram bem 

aceitas pelos colegas de trabalho e, diante deste apoio, juntamente com os demais 

dentistas, foram definidas estratégias de intervenção local. 

Iniciou-se um período de avaliação do fluxo de atendimento e vinculação da 

gestante no Programa do pré-natal. 

Toda mulher da área de abrangência da Unidade de Saúde com histórico de 

atraso menstrual deve receber orientação profissional para realização do Teste de 

Gravidez, de acordo com o Protocolo do Programa Mãe Curitibana. Caso seja 

detectada a amenorréia superior a 15 dias é solicitado o teste laboratorial BHCG. 

Pacientes com resultado negativo para gravidez são encaminhadas para consulta 
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com médico ou enfermeiro e caso seja identificado risco reprodutivo, são inscritas 

com prioridade no Programa de Planejamento Familiar. 

Assim que confirmada a gestação, as pacientes são captadas para o pré-

natal, através do agendamento de consulta com o médico. No momento da 

vinculação da gestante são solicitados os exames laboratoriais de rotina e 

repassadas orientações gerais sobre o pré-natal, calendário vacinal e datas das 

Oficinas de gestantes. Nesta oportunidade, a enfermeira orienta a gestante para 

procurar o atendimento odontológico da Unidade de Saúde para fazer a sua 

avaliação de saúde bucal. 

Conforme o protocolo do Programa Mãe Curitibana, toda gestante inscrita 

deve ser encaminhada para avaliação da saúde bucal, sendo que a gestante que 

apresenta alguma não conformidade bucal encaminhada para tratamento 

odontológico. O acompanhamento e a promoção de saúde bucal para esse grupo se 

estende até depois do parto (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2012). 

As Oficinas de Gestantes são encontros quinzenais realizados dentro do 

próprio espaço físico da Unidade de Saúde, no período da manhã. Toda gestante 

vinculada no programa de assistência ao pré-natal recebe o convite para 

participação nestas oficinas, sendo que a média de vinculação mensal é de 15 a 20 

gestantes.  

Este encontros possibilitam a troca de experiências entre as futuras 

mamães, além do repasse de informações sobre o auto-cuidado, por profissionais 

de diversas áreas de atuação. São abordados temas relacionados à saúde da 

gestante e do bebê, tais como higiene corporal e bucal, alimentação e hábitos 

saudáveis, esquema vacinal, importância do pré-natal, amamentação, cuidados com 

o bebê, entre outros temas. Nesta oportunidade a gestante recebe o convite para 
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realizar uma visita pré-agendada para maternidade de referência, com transporte 

saindo da Unidade de Saúde e recebe informações sobre assuntos inerentes ao 

parto. 

 Diversos questionamentos são realizados nestes encontros, o que nos 

levou ao entendimento de que o principal motivo para a evasão da gestante da 

assistência odontológica está relacionado à insegurança gerada pela desinformação. 

São frequentes relatos de medo/receio da anestesia ou de que qualquer outra 

intervenção odontológica no período gestacional. As futuras mamães ficam 

temerosas de que qualquer procedimento na cadeira do dentista possa prejudicar o 

bebê e o andamento normal da gestação. 

As oficinas de gestantes abordam mensalmente temas relacionados com a 

manutenção da saúde bucal no período gestacional e são ministradas geralmente 

pela Técnica em Saúde Bucal (TSB). Até então, em virtude das demandas da 

Unidade, eram poucas as oportunidades de presença do dentista na condição de 

palestrante. Apesar da aptidão técnica da TSB e da sua atribuição profissional para 

atividades educativas neste contexto, percebeu-se que a presença do dentista 

transmitia mais confiança no esclarecimento de dúvidas e angústias das mamães. 

Finalizadas as oficinas, as gestantes são orientadas para buscar de forma 

espontânea a sua avaliação odontológica. O atendimento clínico, caso necessário, 

seria agendado. A procura para o atendimento odontológico até então era muito 

baixa, o que nos conduziu ao entendimento de que as gestantes não saiam 

plenamente confiantes das oficinas. Havia também dificuldades para efetivar a 

continuidade do tratamento, sendo comum às gestantes comparecer a uma ou duas 

consultas e depois não mais. 
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Frente ao absenteísmo e desmotivação das gestantes, a pesquisadora se 

propôs a comparecer às oficinas no seu contraturno com a finalidade de conhecer as 

gestantes e vinculá-las ao Programa de Saúde Bucal. As participações nas oficinas 

e palestras de educação em saúde ocorreram no período de outubro de 2012 a abril 

de 2013, com foco na saúde bucal durante o período gestacional, visando esclarecer 

dúvidas e questionamentos inerentes ao período. Nesse período, foram vinculadas 

97 gestantes na Unidade de Saúde e todas participaram das oficinas parcial ou 

integralmente.  

Foram identificadas barreiras para a implantação experimental destas 

modificações de processo, como: a falta de integração e comunicação entre as 

equipes médica, odontológica e de enfermagem; a não colaboração de imediato da 

equipe de funcionários integrantes do quadro funcional com maior tempo de serviço 

na unidade; no que diz respeito às gestantes, inclusive dos seus familiares, a maior 

dificuldade foi romper com receios/medos enraizados culturalmente. 

Em 2012, ocorreu a implementação do novo Protocolo de Saúde Bucal, 

instrumento de gestão com as diretrizes atualizadas para as equipes odontológicas, 

que define roteiros de atividades clínicas a serem seguidas, organiza o fluxo de 

atendimento e inclui ações coletivas de promoção à saúde bucal. Segundo este 

protocolo, o grupo de gestantes passou a ser considerado prioritário e foi incluído na 

linha de cuidado para saúde periodontal, chegando a classificar a gestante como 

“pessoa com fator de risco para a doença periodontal”. 
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Visando melhorar a captação da gestante para assistência odontológica, 

propomos as seguintes modificações de processo: 

1. No que diz respeito à gestante, facilitar o seu acesso à clínica 

odontológica e focar a atenção em trabalhos de promoção e educação em saúde, 

para desmistificar crenças e tabus sobre possíveis danos causados ao bebê e ao 

curso normal da gestação com intervenções odontológicas no período gestacional. 

Além disso, a valorização do dentista como profissional capacitado para realizar 

intervenções com segurança na gestante. 

2. Com relação às Oficinas de Gestantes, sugere-se inserir a participação do 

dentista quinzenalmente ou toda vez que houver a vinculação de nova gestante. As 

futuras mamães se sentem mais seguras e confiantes quando o próprio dentista, 

profissional executor dos procedimentos clínicos tais como anestesia, restaurações 

e extrações, tecnicamente habilitado e qualificado para tal, ministra a palestra de 

saúde bucal e esclarece suas angústias e questionamentos relacionados à 

segurança de intervenções de sua competência técnica. Os encontros das oficinas 

devem ser realizados de maneira informal, num ambiente agradável, acolhedor, que 

permita a interação e a troca de experiências entre as próprias mamães de modo 

que as gestantes saiam empolgadas em cuidar da sua saúde bucal e seguras dos 

cuidados para com a boca do seu bebê. 

3. Com relação à atuação do Técnico em Saúde Bucal (TSB), sugere-se a 

participação deste profissional em trabalhos de educação continuada, reforçando os 

conteúdos abordados nas Oficinas e colaborando para a manutenção da saúde 

bucal na gestação. 
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4. Quanto aos dentistas, reforçar o entendimento de que todas as partes 

envolvidas no processo devem estar integradas e comprometidas com a causa para 

se atingir o objetivo proposto, buscando a aproximação e manutenção de diálogo 

permanente com a equipe multiprofissional. 

5. No que se refere aos profissionais atuantes na assistência, deve ser 

destacada a valorização do trabalho em equipe multidisciplinar , ressaltando a 

importância de cada funcionário na abordagem e conscientização da gestante. Cada 

presença da gestante na Unidade de Saúde deve ser vista como oportunidade de 

captação para avaliação odontológica. 

6. Quanto ao agendamento da gestante na clínica odontológica, sugere-se 

realizar o pré-agendamento nas próprias oficinas de gestantes. Uma carteirinha da 

odontologia com o agendamento no dentista deve ser fornecida a cada gestante, 

com data e horário para seu comparecimento. Nesta ocasião deve ser realizada a 

avaliação clínica odontológica. Assim as gestantes saem das Oficinas mais 

esclarecidas, confiantes e com consulta agendada com o dentista. 

7. Ainda sobre o agendamento odontológico, sugere-se a pré-reserva de 

horários para as gestantes na agenda do profissional, visando atendê-las num 

intervalo não superior a quinze dias. A consulta distante pode causar desmotivação 

e faltas nas consultas programadas. 

8, Quanto às faltas das gestantes nas consultas ou a não vinculação no 

Programa de Saúde Bucal, sugere-se utilizar o sistema informatizado para controle 

do fluxo de atendimentos. Através deste sistema é possível detectar quais as 

gestantes não estão fazendo o acompanhamento odontológico durante seu pré-

natal. 
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9. Quanto à busca ativa das gestantes faltosas na assistência odontológica, 

trabalhar com o auxílio das agentes comunitárias de saúde em visitas domiciliares. 

Sugere-se também incorporar neste processo as gestantes que interromperam ou 

abandonaram o tratamento. 

10. Quanto à desvinculação da gestante, sugere-se que o atendimento 

odontológico se estenda ao bebê, através do Programa do Bebê, aproveitando a 

oportunidade para examinar os bebês e reforçar os conteúdos abordados nas 

Oficinas de Gestantes. 

Como profissional atuante na assistência, algumas mudanças pessoais 

também se fizeram necessárias para melhor desenvolvimento desta pesquisa. 

Dentre elas, sair da minha zona de conforto e ir ao encontro das gestantes, 

buscando conhecer e entender melhor este grupo e os reais motivos da não adesão 

ao tratamento odontológico, para então propor estratégias de melhoria da realidade 

local.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa mostrou que a insegurança gerada pela desinformação é o 

grande obstáculo para o atendimento odontológico durante o período gestacional, 

sendo o motivo principal do absenteísmo desse grupo na clínica odontológica. Mitos 

e crendices sobre prováveis malefícios das intervenções odontológicas no período 

gestacional estão enraizados culturalmente, e requerem empenho para serem 

superados, num trabalho de esclarecimento à gestante e seus familiares. 

Doenças na cavidade bucal podem comprometer o curso normal da 

gestação, sendo muitas vezes responsáveis pela prematuridade e baixo peso ao 

nascer. Logo, a prevenção e o diagnóstico precoce das doenças que acometem a 

cavidade bucal são ações de extrema importância para a segurança do pré-natal. 

Este relato de experiência foi vivenciado em uma Unidade Básica de Saúde 

da Prefeitura Municipal de Curitiba, e se trata de uma reorganização de serviço cujo 

foco de atenção é o grupo das gestantes. Dentre as modificações propostas estão: a 

inclusão do dentista na equipe que assiste o pré-natal; ações de educação em 

saúde para desmistificação de crenças e tabus populares; a valorização do dentista 

como profissional capaz para realização de intervenções com segurança na 

gestante; e a corresponsabilização da gestante para com a sua saúde bucal. 

Os objetivos propostos foram atingidos na Unidade de Saúde pesquisada, 

na medida em que resultaram na diminuição da evasão do grupo de gestantes da 

clínica odontológica no período pré-natal, além da participação e integração da 

equipe multidisciplinar ter impactado positivamente para a realização de boa gestão. 

As mudanças propostas repercutiram em melhoria na qualidade da prestação de 

serviço e nas condições de saúde bucal das futuras mamães. 
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