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RESUMO

Este trabalho teve por objetivo avaliar o 
conhecimento e as práticas cotidianas em saúde 
bucal de gestantes e puérperas do Hospital 
Universitário da Faculdade de Medicina de 
Jundiaí/SP. Para isso, foi aplicado um 

questionário, para 184 gestantes e puérperas, 
do Hospital Universitário, em Jundiaí-SP. Os 
resultados encontrados revelam que 98,9% das 
entrevistadas consideraram importante tratar 
dos dentes e no que diz respeito à percepção da 
própria saúde bucal, 42,4% das gestantes 
consideravam sua saúde “boa”.  Das 
entrevistadas, 41,3% relataram ter ido ao 
dentista durante a presente gestação, sendo o 
principal motivo consulta de rotina. A presença 
de cárie foi citada por 44% das entrevistadas, 
sendo 41,8% afirmaram ter conhecimento sobre 
a transmissão da mesma. E, em relação aos 
cuidados com saúde bucal do recém-nascido, 
54,9% relataram ter conhecimento do assunto. 
Observou-se que existe a necessidade de 
implementação de ações práticas voltadas à 
atenção primária em odontologia, para que seja 
instituído, durante o pré-natal, um programa 
educativo de atendimento à gestante para que 
ocorra a conscientização das mães sobre a sua 
saúde bucal e de seus filhos.

ABSTRACT

This study aimed to assess the knowledge 
and everyday practices in oral health of 
pregnant and postpartum women of Hospital 
Universitário of Faculdade de Medicina de 
Jundiaí, São Paulo. For this purpose, a 
questionnaire was administered in 184 pregnant 
and postpartum women, in the Hospital 
Universitário, Jundiaí, São Paulo. The results 
reveal that 98.9% of respondents considered it 
important to treat teeth and with regard to the 
self-perception of oral health, 42.4% of the 
women rated their health as “good”. Of the 
respondents, 41.3% reported having been to the 
dentist during this pregnancy, and the main 
reason was routine visit. The presence of caries 
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was cited by 44% of respondents, 41.8% 
reported having knowledge about the 
transmission of the same. And in relation to oral 
health care for the newborn, 54.9% reported 
having knowledge of the subject. It was 
observed that there is a need to implement 
actions aimed at primary practices in dentistry, 
to be established during the prenatal, an 
educational program of care for pregnant 
women to occur awareness of mothers about 
their oral health and their children.

INTRODUÇÃO

As doenças bucais e, em especial as 
periodontais, são consideradas como fatores 
que podem gerar repercussões na saúde geral 
dos indivíduos. Com isso, deixaram de ser vistas 
de forma isolada, sendo enquadradas dentro do 

1,2processo saúde-doença .
Tal fato deve ser levado em consideração 

principalmente durante a gestação, em que 
alterações na cavidade bucal podem estar 
relacionadas à variação do fluxo salivar 
(aumento ou diminuição), aumento da 
vascularização dos tecidos periodontais, 
mobilidade dental e tendência à náusea e 

3,4vômitos . No período gestante da mulher, é 
importante ter-se cuidados especiais com a 
saúde bucal, justamente pelas mudanças 
fisiológicas e bucais que possa desenvolver. No 
terceiro trimestre de gestação, por exemplo, a 
mulher apresenta diminuição na capacidade 
fisiológica do estômago acarretando a ingestão 
de menor quantidade de alimentos, porém em 

5,6
intervalos menores .

O aumento da frequência de ingestão de 
alimento associado a baixo cuidado em relação 
à higiene oral pode aumentar o risco de 
instalação tanto da cárie dentária como da 

7doença periodontal . Por isso, nesse período a 
mulher gestante deve se atentar à escovação 
adequada, ao uso do fio dental, à dieta 
balanceada, à diminuição da ingestão de 
açúcares e às visitas ao dentista que são 
fundamentais para a verificação e orientação 

8,9dentária .
A liberação de prostaglandinas pelo 

processo inflamatório gerado em doenças 
periodontais aumentam 3,5 vezes mais o risco 
de partos pré-termo do que em pacientes 

10,11saudáveis . Devido a isto, chamou-se a 

atenção para a necessidade do cirurgião-
dentista acompanhar e orientar a gestante 
durante todo o período gestacional, objetivando 
manter boas condições de saúde bucal e 
preservando assim a saúde da mãe e da 

12,13,14
criança .

Fatores como a resistência da própria 
gestante à visita ao cirurgião-dentista, até a 
resistência do profissional que se recusa a 
atendê-las, somados a pouca frequência de 
serviços de assistência odontológica nas 
entidades que prestam assistência pré-natal, 
fazem com que passem despercebidas as 
deficiências odontológicas na atenção à saúde 

1 5 , 1 6 , 1 7
da gestante . Para tanto, torna-se 
imprescindível desmistificar que tratamento 
odontológico é contra indicado para gestantes e 
que para cada gestação é natural perder um 

18,19
dente .  A gravidez é uma fase ideal para 
introdução de novos hábitos, pois a gestante 
mostra-se psicologicamente receptiva a 
adquirir novos conhecimentos e mudar padrões 
que provavelmente terão influência positiva no 

20desenvolvimento da saúde do seu bebê . Assim, 
há necessidade das gestantes disporem, durante 
a gestação, de assistência odontológica 
adequada (do individual ao coletivo), 
orientando e empoderando a gestante da 
importância da manutenção da sua saúde bucal 

21a cuidar da sua saúde bucal . Dessa forma, o 
objetivo do estudo foi avaliar o conhecimento e 
as práticas cotidianas em saúde bucal de 
gestantes e puérperas do Hospital Universitário 
da faculdade de medicina de Jundiaí através do 
conhecimento da busca por  atenção 
odontológica durante a gravidez, hábitos e 
práticas de autocuidado, crenças e valores com 
relação à saúde bucal na fase gestacional e 
busca de tratamento odontológico.

OBJETIVOS

Traçar o perfil socioeconômico, bem como 
do conhecimento e das práticas em saúde bucal 
de gestantes e puérperas, usuárias do Hospital 
Universitário de Jundiaí-SP. Esses dados são 
importantes para que os programas de 
educação a serem implantados nas unidades de 
saúde levem em consideração aspectos 
socioeconômicos da população estudada, de 
forma a adequar o conteúdo à linguagem 

25popular . 
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MATERIAL E MÉTODOS

Esta pesquisa foi realizada por meio de um 
estudo transversal, quantitativo e descritivo. 
Foram selecionadas aleatoriamente 184 
mulheres internadas no Hospital Universitário 
de Jundiaí, no período de agosto de 2011 a 
agosto de 2012, que tiveram o seu parto na 
semana anterior ao estudo.

O questionário foi dividido em três partes: 
na primeira havia questões relacionadas a 
variáveis pessoais e socioeconômicas; na 
segunda, questões a respeito das alterações 
bucais e seu conhecimento pelas gestantes; e na 
terceira parte, questões para avaliar o 
conhecimento das gestantes sobre os cuidados 
necessários para manter a saúde bucal do bebê 
após o nascimento. 

Os dados foram coletados por dois 
entrevistadores previamente calibrados, 
u t i l i zando-se  a  técnica da entrevis ta 
semiestruturada e registrados em formulários. 
A estrutura do formulário foi elaborada com 
base em pesquisa na literatura e adaptada aos 

18,22,23,24
objetivos do presente estudo .

RESULTADOS

Das 184 pacientes entrevistadas, 50% 
(n=92) dedicavam-se a serviços domésticos no 
próprio lar e as outras 50%(n=92) estavam 
distribuídas, principalmente, entre auxiliar de 
escritório, vendedora, operadora de caixa, 
auxiliar de produção e estudante. Em relação ao 
g rau  de  e sco la r idade  das  pac i en t e s 
entrevistadas 3,3% (n=6) não estudaram, 
20,6% (n=38) estudaram até o 1º. grau 
incompleto, 18,4%(n=34) estudaram até o 1º. 
grau completo, 21,9% (n=40) estudaram até o 
2º. grau incompleto, 33,2% (n=61) estudaram 
até o 2º. grau completo, 1% (n=2) estudaram 
até o ensino superior completo e 1,6% (n=3) 
estudaram até o ensino superior incompleto. A 
média de faixa etária das entrevistadas foi de 
25,89 anos, com idade mínima de 15 anos e 
máxima de 42 anos, sendo a maior incidência 26 
anos (DP=6,19).

Em relação ao período gestacional, 3,3% 
(n=6) das entrevistadas encontravam-se no 1º 
trimestre de gestação, 5,4% (n=10) no 2º 

trimestre de gestação, 34,8% (n=64) no 3º 
trimestre de gestação e 56,5% (n=104) eram 
puérperas.

Ao serem questionadas sobre o estado da 
saúde geral, 60,3% (n=111) classificaram-na 
como “boa”, sendo que 69% (n=127) negaram 
a presença de problemas de saúde nos últimos 6 
meses. No que diz respeito à percepção da 
própria saúde bucal, a maioria das pacientes 
consideravam-na boa e regular (Tabela 1), 
sendo que 98,9% (n=183) das entrevistadas 
consideram importante tratar dos dentes. Deve-
se considerar que a auto-percepção da saúde 
bucal é um fator relativo, que depende de 
características e conhecimentos individuais, 
sendo concebidas de acordo com seu próprio 

30
critério  .

Observamos que 57,6%(n=106) das 
entrevistadas escovavam os dentes 3 vezes ao 
dia e 8,7%(n=16) relataram diminuição do 
número de escovações durante a gestação, 
principalmente, devido a presença de náuseas e 
vômitos.

As pacientes que afirmaram usar outros 
produtos além de dentifrício e escova de dente 
para higiene bucal foram 65,2% (n=120), sendo 
entre elas o fio dental o mais citado (47,3%) 
(Tabela 2).

De acordo com o nosso estudo, 41,3% 
(n=76) das entrevistadas relataram ter ido ao 
dentista durante a gestação. O principal motivo 
foi consulta de rotina 13,6% (n=25), seguido de 
dor de dente 8,1% (n=15) e manutenção do 
aparelho de ortodontia 6% (n=11) (Tabela 3).

Tabela 1: Classificação da saúde bucal, segundo auto-
percepção das gestantes e puérperas. Jundiaí, 2012. 

Tabela 2: Uso de produtos de higiene bucal, além de pasta 
de dentes e dentrifício. Jundiaí, 2012. 
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Em nosso estudo, 69,5% (n=128) das 
entrevistadas não acreditavam na relação entre 
gestação e problemas de saúde bucal, sendo os 
problemas mais citados: enfraquecimento dos 
dentes em 17,9%(n=33) e sangramento de 
gengivas em 8,1% (n=15) dos casos.

De acordo com os resultados obtidos, 44,6% 
(n=82) das gestantes relataram apresentar 
cárie, porém somente 41,8% (n=77) afirmaram 
ter conhecimento sobre sua transmissão. Das 
entrevistadas, 44,6%(n=82) afirmaram o 
consumo de açúcar frequentemente.

Ao serem questionadas sobre os cuidados 
com a saúde bucal do recém-nascido 54,9% 
(n=101) relataram ter conhecimento do 
assunto.

O interesse e preocupação em relação à 
saúde bucal, demonstrados em 97,3% das 
gestantes  indicam que a intervenção para 
educação nesta fase encontrará uma reação 
positiva. Com isso, constata-se a importância 
de se introduzir medidas educativas e 
p reven t i vas  para  me lhor  a t ender  à s 
necessidades de saúde bucal de gestantes.

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

A  a t u a ç ã o  s o b r e  m u d a n ç a s  d e 
comportamento com relação à saúde talvez seja 
mais importante durante a gestação do que em 
qualquer outra fase da vida da mulher, pois se 

encontra mais receptiva às orientações que 
possam trazer benefícios à saúde do bebê em 
desenvolvimento. É um momento oportuno para 
educação preventiva sobre a manutenção da 
saúde bucal da gestante e do bebê após o 

2 6 , 2 7 , 2 8
nascimento .  Assim, a abordagem 
preventiva deve ser a primeira de uma série de 
in t e rvenções ,  po i s  a  as s imi lação  de 
conhecimentos nem sempre é acompanhada de 
mudança de atitude. Nosso estudo buscou 
analisar o conhecimento em saúde bucal das 
gestantes e puérperas, de forma a identificar 

23,29,30
dúvidas frequentes em relação ao tema .

A diminuição do número de escovações 
durante a gestação devido a presença de 
náuseas e vômito, pode estar associado à 
qualidade da higiene oral. A diminuição na 
capacidade estomacal pelo avanço gestacional 
e consequente aumento da frequência de 
ingestão alimentar, acarreta uma alteração 
constante do pH bucal que pode permanecer  

31inferior a 7 por um período prolongado .
O uso de outros produtos além de dentifrício 

e escova de dente para higiene bucal, está 
d i re tamen te  re lac ionado  à  cond ição 
socioeconômica, a qual podem refletir nos 

20
hábitos e comportamentos , inclusive de 
cuidados pessoais de higiene. Os produtos de 
higiene pessoal como dentifrício, escovas de 
dente e fio dental são caros e acessíveis a uma 

27
parcela reduzida da população brasileira . O 
hábito de escovação dental dos pais está 
diretamente associado à prática de higiene 

31bucal dos filhos .
Das entrevistadas que relataram visita ao 

dentista durante a gestação, o principal motivo 
foi consulta de rotina, seguido de dor de dente e 
manutenção do aparelho de ortodontia. Tais 
resultados refletem a desmistificação do 
conceito de que o tratamento odontológico é 
contraindicado na gestação e conscientização 
da população de que as gestantes apresentam 

6alterações na sua saúde geral .
A presença de gengivite como um dos 

problemas bucais  mais  c i tados  pelas 
entrevistadas pode estar associada ao fato de 
que durante a gravidez, com muita frequência, a 
inflamação gengival tende a se agravar e, 
muitas vezes, torna-se mais perceptível frente à 

5,7
presença de irritantes locais . Nesta fase, as 

Tabela 3: O principal motivo da visita ao dentista. 
Jundiaí, 2012. 

Tabela 4: Problemas bucais relacionados à gestação, 
citados pelas gestantes e puérperas do Hospital 
Universitário da Faculdade de Medicina de Jundiaí, SP. 
Jundiaí, 2012. 
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m o d i f i c a ç õ e s  d o  p e r i o d o n t a i s  e s t ã o 
relacionadas a fatores como deficiências 
nutricionais, altos níveis altos de estrógeno e 
progesterona, presença de placa bacteriana 
muitas vezes favorecida por outros fatores 
locais, assim como o estado transitório de 

8 imunodepressão .
A cárie dentária é uma doença bacteriana 

crônica que pode ser transmitida de mãe para 
filho, sendo as crianças infectadas muito cedo 
em seu desenvolvimento. Nesse sentido, a 
prevenção primária de cárie precoce na 
infância deve começar no período pré-natal e 
deverá ser direcionada à saúde tanto da mãe 

32
quanto da criança . Os autores são unânimes 
ao afirmar que, embora algumas mulheres 
sofram aumento do número de lesões de cárie 
durante a gestação, a gravidez não contribui 
diretamente no processo de cárie e que o 
agravamento da condição de saúde bucal está 
diretamente relacionado à negligência na 

18,31higiene bucal . O consumo de açúcar 
representa  um fa tor  de  r i sco  para  o 
desenvolvimento da cárie dentária, pois a 
sacarose favorece o crescimento de um biofilme 
d e n t á r i o  c o m  p r e d o m i n â n c i a  d e 

23
microrganismos cariogênicos . Assim, é 
possível inferir que são as condições em que a 
grande maioria das mulheres chega à gravidez, 
no que se refere a características biológicas e 
psicossociais, que determinam risco ao 
desenvolvimento de cárie.

Em relação ao conhecimento sobre 
cuidados com a saúde bucal do recém-nascido, 
o resultado foi positivo. Neste sentido, é 
importante salientar a magnitude do papel 
materno dentro do núcleo familiar, sendo a 
figura mais representativa da família e um 
agente multiplicador em potencial, capaz de 

21formar e transformar atitudes e opiniões . Para 
efetivar suas capacidades influenciadoras, é 
necessário que sejam vistas como indivíduos 
que necessitam de promoção e educação em 
saúde bucal, para que possam desenvolver 
consciência da importância da saúde bucal na 

25,31
manutenção da saúde do próprio organismo .

Por meio dos resultados e da discussão 
obtidos pelo presente estudo, observa-se a 
necessidade de organizar e desenvolver ampla 
discussão com a equipe de pré-natal sobre a 

importância da educação em saúde bucal na 
fase gestacional devido ao número  reduzido de 
ges tantes  que  procuram atendimento 
odontológico durante o período gestacional, 
sendo principalmente por consulta de rotina.

Apesar da classificação positiva em relação 
à percepção da própria saúde bucal, os 
resul tados  demonstraram um número 
significativo de pacientes com cárie e um déficit 
em re lação  ao  conhec imen to  de  sua 
transmissão, bem como em relação aos 
cuidados com a saúde bucal do recém-nascido. 

Com isso, pode-se observar a relevância do 
papel do cirurgião-dentista na atenção à saúde 
da gestante, através da equipe pré-natal. Nessa 
perspectiva, ressalta-se que os cirurgiões-
dentistas devem estar inseridos em programas 
de pré-natal e assim vivenciarem seu papel de 
educadores.
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