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RESUMO
Conforme as diretrizes do Ministério da Saúde, todas as gestantes devem receber pelo menos
uma consulta odontológica no período do acompanhamento pré-natal realizado na rede
pública sendo executado os tratamentos necessários bem como orientação de higiene
oral da mãe e do bebê. As orientações realizadas no período gestacional são de
extrema importância pois esta fase representa o início de um ciclo que envolve
diretamente a mãe, filho e toda a família, estando todos propícios ao aprendizado para
melhor receber o novo integrante, possibilitando mudanças nos padrões de higiene oral
a partir de orientações preventivas. A literatura científica demonstra a influência
direta de doenças bucais na gestação, como periodontite gravídica, maior risco a doença
cárie devido a modificações na alimentação durante a gestação e infecções hematogênicas
oriundas de bactérias bucais. Este artigo objetivou avaliar a existência da consulta e
orientações odontológicas no pré-natal em gestantes acompanhadas nas Unidades Básicas
de Saúde no município de Pimenta Bueno/RO. Trata-se de um estudo estatístico
descritivo onde foram apuradas as frequências absolutas e relativas, caracterizado como
quantitativo, do tipo descritivo e transversal, composto por 102 gestantes, em consulta de
pré-natal no setor público, entrevistadas por meio de um questionário semiestruturado. O
presente estudo exerceu todas as recomendações pertinentes às pesquisas com Seres
Humanos, realizados após a sua aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de
Cacoal – CEP – FACIMED através da resolução Lei n.º 196/96 do Conselho Nacional de
Saúde, sob o CAAE: 69144417.4.0000.5298. Os dados estatísticos demostraram que
95,1% das gestantes não foram encaminhadas a consulta odontológica e 64,7% não
receberam orientação sobre saúde bucal. De acordo com as condições deste estudo,
pode- se concluir que o atendimento as gestantes acompanhadas nas Unidades Básicas de
Saúde do município de Pimenta Bueno não estão de acordo com o estabelecido pelas
Diretrizes do Ministério da Saúde.
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