


Saúde Bucal na 

Rede Mãe Paranaense



Atenção Integral à

Saúde da Gestante

Pré-Natal Odontológico



 Acolhimento da gestante pela ESB na UBS/USF

 Busca ativa ESB/ACS

 Agendamento de consulta odontológica com a ESB

 Avaliação de risco na primeira consulta odontológica 

(biológico, odontológico e autocuidado)

 Acompanhamento da gestante durante toda a gestação 

Pré-Natal Odontológico



Na época da gestação, é importante que a gestante 

cuide da sua saúde bucal, pois ela pode afetar o 

desenvolvimento e saúde do bebê. Um exemplo é 

o parto prematuro, estudos mostram que as bactérias 

causadoras de doenças na boca, principalmente as 

das doenças gengivais, podem estar relacionadas 

com a aceleração do trabalho de parto.

Por que é tão importante a gestante 

cuidar da saúde bucal?



O que muda na minha saúde bucal 

durante a gestação?

Cárie? A gravidez não causa cárie. 

Gengiva sensível ? As gengivas ficam mais 

sensíveis e fáceis de serem irritadas pela placa 

bacteriana. 

Boca seca? Com as mudanças que estão ocorrendo 

em seu corpo, a respiração nasal fica mais difícil. 



Enfraquecimento dos dentes? Não! Todo o cálcio 

e nutrientes necessários para a formação dos 

dentes do bebê provêm da alimentação. 

Vômitos Freqüentes? Com os episódios de 

vômito, sua boca fica exposta ao ácido do 

estômago, podendo ocorrer desgastes no esmalte 

do seu dente, causando sensibilidade. 



Posso receber atendimento 

odontológico durante a gestação?

SIM! Desde o início da gestação, a futura 

mamãe deve procurar o dentista para 

orientação e prevenção.



Posso fazer radiografias?

Sim. A quantidade de radiação durante 

uma radiografia odontológica é muito 

baixa. Com a proteção por aventais de 

chumbo é possível garantir a segurança 

da mãe e do feto! 



É seguro tomar anestesia?

Sim! Existem anestésicos mais 

indicados durante a gestação. O que 

não pode é sentir dor ou desconforto 

durante o tratamento odontológico. 



Atendimento Odontológico

 Procedimentos preventivos (flúor, profilaxia)

 Procedimentos restauradores (ART)

 Ações educativas

 Controle do biofilme

 Instrução de higiene

 Motivação do paciente para autocuidado

 Orientação da dieta

 Higiene bucal do bebê



Ações Educativas

 Sala de espera

 Grupos de gestante

 Equipe interdisciplinar



“A gestante tem num mesmo corpo o 

bater de dois corações  e no coração 

vivencia o milagre da criação”
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