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Atendimento odontológico em gestantes:
uma revisão da literatura

Vanessa Ceolin Poletto
Priscila Stona

João Batista Blessmann Weber
Angélica Maria Genehr Fritscher

RESUMO
Muitos profissionais da área odontológica têm demonstrado preocupação em desmistificar

a crença popular, ainda hoje bastante arraigada, de que mulheres grávidas não podem receber
assistência odontológica. Porém, ainda há recusa por parte de alguns cirurgiões-dentistas em
prestar atenção odontológica a gestantes, devido a controvérsias de opiniões e abordagem
deficiente do assunto durante a formação acadêmica, bem como por falta de interação
multidisciplinar. As próprias gestantes são inseguras, tendo em mente que o tratamento
odontológico pode causar anormalidades congênitas ou aborto. O conhecimento científico atual
demonstra que qualquer tratamento odontológico pode ser realizado durante a gestação, haven-
do um consenso na literatura como sendo o segundo trimestre o período de preferência para os
tratamentos dentários. Entretanto, o atendimento supõe de pré-requisitos para que sejam sele-
cionados os agentes mais seguros, limitando a duração do tratamento e minimizando dosagens
– isto é fundamental para uma terapia segura. Este artigo tem por objetivo revisar a literatura
disponível sobre o tratamento odontológico durante o período da gravidez, de modo a possibi-
litar esclarecimentos para basear as condutas clínicas em evidências científicas.

Palavras-chave: Gestantes. Gravidez. Odontologia. Saúde bucal.

Odontologic attendance in pregnant: Revision of literature

ABSTRACT
Many professionals of the odontological area have demonstrated concern in demystifying

the popular belief, still today sufficiently common, from that pregnant woman cannot receive
assistance odontological. However, still he has refusal on the part of some surgeon-dentists in
giving to odontological attention the pregnant, had the controversies of opinions and deficient
boarding of the subject during the academic formation, as well as due to interaction
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multidisciplining. The proper pregnant are unsafe, having in mind that the odontological treatment
can cause congenital abnormalitys or abortion. The current scientific knowledge demonstrates
that any odontological treatment can be carried through during the gestation, having a consensus
in literature as being as the trimester the period of preference for the dental treatments. However,
the attendance assumes of prerequisite for selects the agents safest, limiting the duration of the
treatment and minimizing dosages – that is basic for a safe therapy. This article has for objective
to revise available literature on the odontological treatment during the period of the pregnancy,
in order to make possible clarifications to base the clinical behaviors in scientific evidences.

Keywords: Pregnant women. Pregnancy. Dentistry. Oral health.

INTRODUÇÃO
A gravidez é um processo que envolve mudanças fisiológicas e psicológicas

complexas que trazem modificações para o organismo feminino e afetam sensivelmente
a saúde da mulher.

Atualmente, muitos profissionais da área odontológica têm demonstrado
preocupação em desmistificar a crença popular, ainda hoje bastante arraigada, de que
mulheres grávidas não podem receber assistência odontológica devido a possibilidade
de prejuízos à gestante ou ao feto (SCAVUZZI et al., 1999).

Tradicionalmente, alguns cirurgiões-dentistas têm relutado para tratar pacientes
grávidas devido às incertezas dos riscos que podem ocorrer no corpo da mãe e do feto
e ao desconhecimento do assunto (LIVINGSTON et al., 1998). Porém, a gestante poderá
necessitar de tratamento odontológico geral ou especializado e, além disso, os cuidados
preventivos devem ser intensificados, pois as alterações bucais são mais freqüentes
neste período (SPOSTO et al., 1997).

Algumas alterações podem ocorrer na cavidade bucal durante o período da gravidez,
porém em grande parte, são potencializadas pelo descuido das próprias gestantes quanto
aos hábitos de higiene. No entanto, sempre que possível, o tratamento invasivo não-
emergencial deve ser adiado até o nascimento da criança, pois as seqüelas do tratamento
dentário nem sempre são previsíveis (SONIS et al., 1996).

No entanto, prevenção, emergências e procedimentos dentários de rotina são
todos adequados durante várias fases da gravidez, com algumas modificações no
tratamento e planejamento inicial (LIVINGSTON et al., 1998).

A paciente grávida apresenta situações especiais de tratamento para o cirurgião-
dentista. O profissional não só é responsável pelo atendimento eficaz e seguro à gestante,
mas também deve preocupar-se com a segurança do feto, de modo que profissional e
paciente sintam-se tranqüilos com qualquer tratamento proposto (SILVA, 1990).

Este artigo tem por objetivo revisar a literatura disponível sobre o tratamento
odontológico durante o período da gravidez, de modo a possibilitar esclarecimentos
para basear as condutas clínicas em evidências científicas.
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REVISÃO DA LITERATURA
A gravidez é um processo compreendido por mudanças físicas e psicológicas

complexas que afetam profundamente mulheres saudáveis. No passado, gravidez era
considerada um impedimento para tratamento dentário devido às mudanças fisiológicas
que alteram a condição médica da paciente (TARSITANO; ROLLINGS, 1993).

As mudanças fisiológicas que ocorrem durante a gravidez incluem ganho de
peso, hipotensão quando posicionada numa posição supina, freqüência para urinar,
restrição da função respiratória, potencial de hipoglicemia e diminuição dos batimentos
cardíacos. Síncopes e enjôos também são comuns durante a gravidez (MOORE, 1998;
SILVA et al., 2000). Mudanças na fisiologia oral também são observadas na gravidez.

Altos níveis de ansiedade associados com a gravidez podem intensificar o estresse
com a consulta odontológica. Consultas curtas, evitando prolongadas posições
supinas, instrução de higiene oral e dieta, e uso judicioso de radiografias podem ser
suficientes para facilitar o atendimento. A cronometragem do tratamento dentário e
modificações no tratamento durante a gravidez são importantes. Agentes
farmacológicos, radiológicos e influências ambientais, todas precisam ser avaliadas e
consideradas durante a gravidez (TARSITANO; ROLLINGS, 1993).

O cirurgião-dentista pode e deve questionar durante a anamnese todas as
pacientes de qualquer idade sobre a possibilidade de gravidez, pois muitas vezes esta
só é perceptível fisicamente após os primeiros dois meses, correndo-se o risco de
administrar procedimentos e medicamentos contra-indicados no início deste período
(TARSITANO; ROLLINGS, 1993).

O conhecimento científico atual demonstra que qualquer tratamento odontológico
pode ser realizado durante a gestação. Entretanto, o atendimento supõe de pré-requisitos
para que sejam selecionados os agentes mais seguros, limitando a duração do tratamento
e minimizando dosagens – isto é fundamental para uma terapia segura (LIVINGSTON
et al., 1998; SCAVUZZI et al., 1998; PERTL et al., 2000).

Moore (1998) concluiu que drogas e exposição química durante a gravidez explicam
apenas 1% de malformações congênitas. Complicações no parto e defeitos ao
nascimento são mais comumente causados por nutrição pobre, fumo, consumo de
álcool, doenças e predisposição genética. Manter um estilo de vida saudável, incluindo
excelente saúde oral, é essencial para a mulher que está grávida atualmente ou que
está planejando ficar grávida.

O primeiro trimestre é o mais crítico para o embrião, pois nesta época estão se
desenvolvendo vários órgãos, tornando-o mais vulnerável às agressões teratogênicas
e ao aborto (SONIS et al., 1996; FOURNIOL FILHO, 1998). Neste período é muito
comum que ocorram abortos espontâneos, portanto sempre que possível deve-se
evitar procedimentos odontológicos (GAFFIELD et al., 2001).

Apesar da preferência evidente do segundo trimestre para tratamento odontológico
em gestantes, os casos emergenciais devem ser solucionados prontamente, em qualquer
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época, preferivelmente removendo a etiologia via terapia endodôntica, extração e
drenagem (SONIS et al., 1996; SPOSTO et al., 1997; FOURNIOL FILHO, 1998; SCAVUZZI
et al., 1999; TIRELLI et al., 2001), lembrando que antes de se dar início a qualquer
procedimento invasivo, é imprescindível a realização de uma boa anamnese e contatar o
médico da gestante, para obter informações complementares sobre o estado geral da
mesma e possíveis doenças sistêmicas (SCAVUZZI et al., 1999).

Segundo Scavuzzi et al. (1999), instruções quanto à higiene bucal, limpeza dentária
no consultório e a aplicação tópica de flúor podem ser realizadas em qualquer época
do período gestacional sem oferecer perigos ao feto.

Rotina dental de limpeza e controle de placa com higiene oral reforçada pode
também ser realizada durante qualquer trimestre, uma vez que gengivite na gravidez é
a condição mais comum, onde a gengiva torna-se vascularizada, edemaciada e sensível.
A margem da gengiva com a estrutura dental torna-se eritematosa e sangra
freqüentemente durante a escovação e mastigação, podendo ocorrer em 50 a 100% das
pacientes gestantes (TARSITANO; ROLLINGS, 1993).

A gengivite representa uma resposta inflamatória à presença de placa bacteriana,
que pode ser modificada pela elevação das taxas dos hormônios femininos, irritantes
locais e certas bactérias orais, como P. intermedia (que metaboliza o estradiol), sendo
denominada gengivite gravídica. Porém, ela se desenvolverá apenas se não houver
controle de placa adequado (LÖE, 1965).

Ocasionalmente, fatores locais de irritação como placa bacteriana ao longo da
margem gengival com higiene oral pobre pode levar para o desenvolvimento do tumor
gravídico, uma lesão benigna da gengiva. Esta forma de granuloma piogênico comumente
surge na gengiva entre os dentes anteriores da maxila. Embora este tumor tenha sido
conhecido por regredir espontaneamente dentro de meses após o fim da gravidez, a
lesão pode exigir excisão cirúrgica se interferir na mastigação ou ulcerar (REGEZI;
SCIUBBA, 1993). Em mais de 5 % das gestantes pode ocorrer, durante o segundo
trimestre de gestação, como uma lesão de forma nodular, séssil ou pediculado, que não
ultrapassa 2 cm de tamanho, de coloração vermelho vivo, indolor, sangrante ao toque
(TARSITANO; ROLLINGS, 1993).

O estudo de Offenbacher et al. (1998) demonstra que pacientes grávidas com
doença periodontal tem risco significante de parto prematuro e baixo peso ao nascer.
Doença periodontal são geralmente infecções de bactérias gram negativas anaeróbias,
como Porphyromonas intermedia, P. gengivalis ou Bacteroides. Em estudos em animais,
P. gengivalis tem sido associada com gravidez anormal resultado de uma redução do
peso fetal e parto prematuro.

Collins et al. (1994) relatam que citocinas maternas produzidas em resposta para
a infecção bacteriana, como PGE 2 (prostaglandinas), que podem causar dano ao
desenvolvimento do feto. 

Além das doenças periodontais, a doença cárie também pode exibir uma incidência
aumentada. A tríade cárie inclui um hospedeiro, uma população bacteriana e um
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substrato. O aumento no substrato, particularmente açúcares e carboidratos sobre um
extenso tempo, aumenta o risco de cáries. Além disso, a gestante faz refeições curtas
com intervalos menores, estando sempre com o pH alterado. A paciente pode beneficiar-
se com aconselhamento nutricional a respeito de escolher alimentos para modificar ou
reduzir a dieta cariogênica (LIVINGSTON et al., 1998).

Sposto et al. (1997) e Fourniol Filho (1998) afirmam que o aumento da incidência
de cárie dentária no período da gravidez é motivado pela negligência de tratamento e
de higiene oral, e se houvesse uma atenção profissional regular e uma efetiva técnica
de higiene oral, essa maior incidência poderia ser prevenida.

Conforme Regezzi, Sciubba (1993), erosão nos dentes é possível durante a gravidez
devido a enjôos freqüentes. Repetidas regurgitações podem danificar a estrutura dental
devido ao ácido estomacal que literalmente dissolve esmalte e dentina. Este fenômeno
é tipicamente diagnosticado de observação na superfície lingual de dentes anteriores.

De acordo com Gaffield et al. (2001), uma pequena proporção de gestantes vai ao
cirurgião-dentista durante a gravidez e isso porque a maioria tem dúvidas sobre a
rotina de visitas nesse período. Serrano, Delano (1969) observaram, no início de um
programa de atendimento a gestantes, dois aspectos negativos muito marcantes:
indiferença das mulheres grávidas, a não ser na presença de dor, e desconhecimento
dos direitos aos aspectos preventivos e de reparação dos problemas bucais existentes.
Após a realização do programa de atendimento, os autores concluíram que é
perfeitamente viável um programa integral de atenção odontológica a gestantes, tendo
sido bastante positiva a resposta das pacientes ao término do tratamento.

Oliveira, Nadanovsky (2006) constataram que a dor na cavidade oral é uma das
mais citadas por gestantes e sugere que a dificuldade em obter tratamento se deve a
duas razões: crenças populares e falta de informação dos profissionais, reforçando a
importância entre a comunicação com obstetras, que são os que possuem maior contato
com a gestante e demais profissionais, estabelecendo atendimento multiprofissional.

Kohler et al. (1984) demonstraram que a aplicação de medidas preventivas de
cárie, em mães portadoras de altos números de S. mutans e lactobacilos, implicou na
redução dos níveis salivares destes microorganismos e evitou o estabelecimento
inicial nos seus filhos; bem como foi encontrada uma menor incidência de cáries
nestas crianças.

Tsamtsouris et al. (1986) afirmam que, se os pais não participam de sessões de
aprendizado, a probabilidade de mudanças de hábitos das crianças é remota e, por esta
razão, a educação durante o pré-natal torna-se a chave para o desenvolvimento de
cuidados com a saúde bucal da criança. Existem evidências de associação entre
incidência de cárie e placa na primeira infância e cárie na dentição materna (ZANATA
et al., 2003). A gravidez seria o período ideal para esclarecimentos sobre saúde bucal da
mãe e do bebê, no entanto a maioria das gestantes não recebe nenhuma instrução
sobre saúde bucal (ARAÚJO et al., 2005).
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Para Livingston et al. (1998), a marca da prevenção em Odontologia é o controle
da placa através de apropriadas técnicas de higiene oral. Saúde oral não é importante
apenas para a gestante, mas também para o futuro bebê.

Anestésicos
O cirurgião-dentista deve conhecer as propriedades e limitações de cada uma

das soluções anestésicas, bem como a melhor época de se realizar o tratamento nas
pacientes grávidas para adquirir das mesmas uma maior confiança, otimizando o
tratamento (CASTRO et al., 2002).

Evitar a dor é a regra principal a que deve cingir-se todo profissional para atender
com êxito as pacientes. Para as gestantes, no que se refere à classe dos anestésicos,
deve-se decidir pela anestesia local. Quanto aos anestésicos locais não existem contra
indicações; entretanto, devem-se observar aspectos relacionados a: técnica anestésica;
quantidade da droga administrada; uso de vasoconstritores; efeitos citotóxicos e
possibilidade de problemas no feto (SCAVUZZI et al., 1999).

Silva (1990) relata que a gravidez não constitui um estado de contra indicação
para uma anestesia local. Sempre que possível, uma terapêutica de espera deverá ser
mantida para os três primeiros meses, como por exemplo, o adiamento de uma exodontia,
mais com relação à intervenção cirúrgica do que com a anestesia em si.

O anestésico local deve ser aquele que proporcione a melhor anestesia à gestante.
Com base neste conceito, parece válido afirmar que as soluções anestésicas para o
uso em gestantes devem conter um agente vasoconstritor em sua composição
(ANDRADE, 2000).

Segundo Mees et al. (1997), a Associação de Cardiologia e o Conselho de
Terapêutica Odontológica Norte-americano recomendam o uso de vasoconstritores
em todos os anestésicos locais, pois são usados em quantidades mínimas e apresentam
poucas desvantagens, não sendo contra-indicados para gestantes, uma vez que eles
prolongam a duração da anestesia, diminuem a toxicidade dos anestésicos locais pela
diminuição da absorção sistêmica, promovem hemostasia e aumentam a concentração
local dos anestésicos.

O anestésico local mais comum usado em Odontologia é a lidocaína combinada
com um vasoconstritor (CASTRO et al., 2002).

Radiografias
Todas as radiografias odontológicas necessárias podem ser feitas durante a gravidez.

O cirurgião-dentista é moralmente e eticamente obrigado a prover proteção da seguinte
maneira: evitar radiografias desnecessárias, proteger o abdome com avental de chumbo,
evitar repetições por erro de técnica, evitar ângulos direcionados para o abdome, proteção
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do colimador, usar filmes rápidos e pequenos tempos de exposição. Se estas precauções
são tomadas, radiografias dentárias podem ser feitas com segurança, mesmo no 1o
trimestre de gravidez (LITTLE; FALLACE, 1997; SILVA et al., 2000).

A quantia de radiação usada nas radiografias dentárias é bem abaixo da dose
limiar. A quantia de radiação que o feto recebe é minúscula (SCHWARTZ et al., 1987;
TARSITANO, ROLLINGS, 1993). A radiação ionizante recebida pela paciente vinda de
uma radiografia dentária é menor que a radiação cósmica adquirida na base diária. Por
esta razão o diagnóstico através de radiografias não deve ser recusado durante a
gravidez (SPOSTO et al., 1997; WASYLKO et al., 1998).

O estudo de Shrout et al. (1994) demonstrou que 50% dos cirurgiões-dentistas
consultam o obstetra da paciente antes de administrar radiação. 80% dos dentistas
elegeram nunca fazer diagnóstico com radiografias durante a gravidez, embora quase
todos usem deste exame complementar nas situações de emergências. Esta prática é
aceita e ocorre muito mais por consideração emocional que pelo conceito legítimo da
ciência.

Fármacos
A paciente gestante deve ser tratada com uma atenção especial, pois a gravidez

induz a uma série de alterações orgânicas capazes de influenciar a cinética e a dinâmica
dos fármacos, além do fato de que qualquer droga administrada à gestante chega ao
feto, passando por meio da barreira placentária (SILVA et al., 2000).

Considerando que certos medicamentos apresentam potencial teratogênico e
abortivo, o profissional da área da saúde que prescreve deve ter perfeito conhecimento
dos efeitos benéficos e indesejáveis dos medicamentos para receitá-los com segurança.
Nenhum medicamento deveria ser prescrito durante a gravidez, e mesmo quando
indicados, devem ser utilizados somente nos casos de real necessidade. Felizmente, a
maioria das drogas habitualmente utilizadas em Odontologia não tem contra-indicações
durante a gravidez (SILVA, 1990; TIRELLI et al., 2001).

Melo (1983) ressalta que os efeitos prejudiciais dos medicamentos sobre o feto
estão relacionados à época da gestação ou o estágio de desenvolvimento fetal, bem
como dosagem, intensidade e duração do uso de determinada droga, apresentando o
feto um risco maior durante os três primeiros meses da gestação. Neste período, a
terapêutica medicamentosa dever ser protelada sempre que possível, pois é quando
ocorre a organogênese (DUALIBI; DUALIBI, 1985; GIBBS; HAWKINS, 1994).

Embora muitos procedimentos dentários eletivos possam ser adiados para depois
da gravidez, o tratamento dentário para a mulher grávida que tem dor oral, doença
avançada ou infecção não pode ser retardado. A paciente gestante que está com dor
merece analgesia tanto quanto qualquer outro paciente. Eliminar a origem da dor
diretamente é o mais efetivo meio para minimizar a necessidade de droga de
administração sistêmica. Por isso, drenagem cirúrgica ou abertura coronária em pulpites
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pode ser realizada sob anestesia local. A decisão para seguir com analgésicos ou
antibióticos é feita depois (HAAS et al., 2000).

Isto é compreender que nenhuma droga usada para dor e infecção é totalmente
sem riscos, porém as conseqüências de não tratar uma atividade infecciosa durante a
gravidez excede o possível risco apresentado pela droga ou tratamento dentário
(MOORE, 1998). Em geral, mulheres grávidas tendem a estimar o risco de
teratogenicidade nos fetos como resultado de medicamentos e procedimentos médicos
ou dentários (WASYLKO et al., 1998).

Naturalmente ocorrem anomalias congênitas em 3% da população geral, e até
agora as causas podem ser determinadas em menos que 50% destes casos. Mas, no
geral, a maioria das drogas comumente usadas na Odontologia é considerada segura
durante a gravidez (GIBBS; HAWKINS, 1994; HAAS et al., 2000).

Quando se faz necessária a prescrição de antibióticos, sua escolha está
condicionada a vários fatores como a gravidade da infecção, a agressividade do agente
etiológico implicado, padrão de sensibilidade aos antibióticos e ao período da gestação,
devendo evitar-se ao máximo o uso de qualquer medicamento no período da
organogênese (TIRELLI, 2001).

As penicilinas são os antibióticos mais indicados durante a gestação na prevenção
e no tratamento de infecções maternas e intra-uterinas, pois agem na parede celular,
estrutura que somente as bactérias possuem, sendo, portanto, atóxicas aos organismos
materno e fatal. Podem ser administradas com segurança em qualquer período da
gestação (WANNMACHER; FERREIRA, 1995). Dentro do grupo das penicilinas, as
mais indicadas são as biossintéticas, como as fenoximetilpenicilinas, e as semi-sintéticas
de largo espectro, como as ampicilinas e as amoxicilinas (TORTAMANO, 1997).

Tirelli (2001) sugere a prescrição da eritromicina e das cefalosporinas como opção
somente nos casos de pacientes alérgicas às penicilinas. As tetraciclinas estão
totalmente contra-indicadas na gravidez, pois atravessam com facilidade a placenta e
são depositadas nos ossos e dentes durante os períodos de calcificação ativa, podendo
provocar efeitos indesejáveis sobre a formação óssea e dentária do feto, causando
malformações no esmalte dentário, alterando a coloração dos mesmos e podendo
causar retardo do crescimento ósseo (GEORGE Jr; O’TOOLE, 1983).

Os antiinflamatórios não-esteróides e o ácido acetilsalicílico devem ser usados
com extrema precaução nos últimos três meses de gestação e por tempo restrito, pela
possibilidade de ocorrência de inércia uterina e/ou fechamento prematuro do canal arterial
do feto, além de interferirem na agregação placentária, podendo predispor a hemorragias
no caso de cirurgias odontológicas. No caso de procedimentos endodônticos ou
cirúrgicos mais invasivos que não puderem ser adiados, pode-se empregar corticóide
(betametasona ou dexametasona) em dose única de 4 mg (ANDRADE, 2000).

Para Rothwell et al. (1987), o ácido acetilsalicílico não é teratogênico, mas pode
causar hemorragias na mãe e no feto. O uso em curto período do ácido acetilsalicílico
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no início da gravidez não parece ser prejudicial ao feto. Em doses crônicas,
particularmente durante o 1o trimestre de gravidez, pode resultar em fechamento
prematuro do ducto arterial, hipertensão pulmonar do feto e anemia. Por estas reações,
não é recomendado por rotina durante a gravidez.

Paracetamol é largamente aceito para uso durante a gravidez, e mostrou ser a
analgesia de escolha durante todos os estágios da gestação. Ele é usado para
tratamento de dor e infecção suave à moderada, e mediador de febre, resultado de
procedimentos dentários. Administrando doses terapêuticas, a droga não é associada
com malformação congênita (PERTL et al., 2000).

Flúor
O flúor é a substância mais promissora para a prevenção da cárie dentária e, por

essa razão, tem sido objeto de diversas pesquisas científicas. É consenso na literatura
que suplementos fluoretados não são necessários para pacientes que bebem água
encanada com flúor.

Embora flúor tópico não seja contra-indicado na gravidez, seu efeito será sobre
os dentes da mãe, e não sobre os dentes do bebê (FASSMAN, 1993; LITTLE;
FALLACE, 1997).

Os estudos de Carvalho (1988) e Leverett et al. (1997) demonstraram que, para
alcançar a redução do índice de cárie pela ação cariostática do flúor, deve-se optar
pelo flúor pós-eruptivo, em aplicações tópicas ou bochechos. O flúor pós-eruptivo
participa do processo de mineralização da unidade dentária desmineralizada,
aumentando a quantidade de fluorapatita na superfície do esmalte, e não sobre o
dente em formação.

Portanto, a utilização de suplementos de flúor pré-natal está contra-indicada em
função da ausência de evidências científicas que demonstrem benefício para os dentes
do bebê em desenvolvimento (CURY, 2001).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Verifica-se que ainda há recusa por parte de alguns cirurgiões-dentistas em prestar

atenção odontológica a gestantes, devido a controvérsias de opiniões e abordagem
deficiente do assunto durante a formação acadêmica, bem como por falta de interação
multidisciplinar. As próprias gestantes são inseguras, tendo em mente que o tratamento
odontológico pode causar anormalidades congênitas ou aborto.

Porém, qualquer intervenção odontológica pode ser realizada na gravidez, desde
que seja feita uma anamnese completa da paciente e, em caso de dúvidas, devem ser
trocadas informações com o obstetra.
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É unânime entre autores que os tratamentos dentários devem ser realizados
preferencialmente no 2° trimestre, pois é o período de maior estabilidade da gestação.
Porém em caso de urgência, qualquer época é oportuna.

É definido que radiografia dentária não apresenta nenhum risco ao feto, e pode
ser usado em prevenção e tratamentos dentários, assim como o uso dos anestésicos
locais não é contra indicado, sendo a lidocaína com vasoconstritor o mais seguro.

Fármacos em geral devem somente ser usados quando necessário. Quando há
requisição, a droga segura a ser prescrita é penicilina como antibiótico e paracetamol
como analgésico de escolha. Evitam-se antiinflamatórios não esteróides, e quando
extremamente necessário, usa-se corticóides.

As alterações gengivais são, na maioria dos casos, causadas pelas mudanças
hormonais que levam à exacerbação das inflamações gengivais presentes, bem como a
incidência de cárie pode aumentar em função da mudança da dieta e das repetidas
regurgitações. O flúor tópico pode ser importante e comprovadamente reduz os índices
de cárie materna, mas sem efeitos na formação dos dentes do bebê, sendo contra
indicado a prescrição de suplementos fluoretados.

Assim, torna-se necessário incentivar a procura por cuidados dentários
profissional para suceder a gravidez, e no mínimo, uma vez no trimestre durante a
gravidez, de modo a prevenir complicações futuras, como também, reforçar a
necessidade de um atendimento multiprofissional para a gestante, de modo a atuar na
saúde global da mesma.
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