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Resumo

Introdução: O presente trabalho visa elancar hábitos e comportamentos sobre saúde oral de gestantes que 
fazem o pré-natal no HMNF, a fim de aprimorar a saúde bucal do binômio materno-infantil, através de 
educação para saúde. Métodos: Para coleta de dados, 100 gestantes responderam um questionário por livre 
e espontânea vontade. Resultados: Os resultados evidenciaram que 45% acham que a gestação enfraquece 
os dentes, somente 3% das gestantes  receberam informações sobre cuidados com a saúde bucal. Conclusão: 
Existe uma necessidade urgente de educação para saúde direcionada para as futuras mães, objetivando 
melhor conhecimento e atitudes de práticas de saúde bucal para melhoria  da qualidade de vida.

DesCRIToRes: Saúde bucal – Gravidez – Educação em saúde.

AbsTRACT 

Introduction: The present work aims to give an overview on habits and behaviors on oral health of preg-
nants that make the prenatal in the HMNF, in order to improve the oral health of the mother and child, 
through health education. Methods: For collection of data, 100 volunteer pregnants had answered a ques-
tionnaire. Results: The results showed that 45% believe that the pregnancy makes the tooth weak and only 
3% of the pregnants receive information’s concerning to oral health. Conclusion: There is an urgent need 
of health education for the future mothers, in order to improve oral health knowledge and behave better 
in order to improve life quality.

DesCRIpToRs: Oral health – Pregnancy – Health education
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INTRoDuÇÃo e ReVIsÃo De LITeRATuRA
De todos os períodos do ciclo vital, a gravidez é um 

dos mais críticos, por seu critério ímpar e por uma vida 
depender da saúde e bem-estar de outra vida. Nesse pe-
ríodo, a mulher encontra-se emocionalmente sensível 
e susceptível a novos conhecimentos e a mudanças de 
hábitos que influenciarão no desenvolvimento da saúde 
geral do bebê. É importante educar a mãe sobre consu-
mo racional de açúcar e higiene bucal para estabelecer 
um ambiente mais favorável à saúde e reduzir o risco à 
doença cárie e/ou retardar o seu aparecimento. O atendi-
mento da gestante deve ser de caráter multidisciplinar, e 
deve ser instituído precocemente, para desempenhar um 
papel educador e levar mais informações, e promover a 
conscientização das mães. 

A doença cárie é infecciosa, oportunista, de caráter 
multifatorial, fortemente influenciada por carboidra-
tos da dieta e ações dos componentes salivares, por isso 
cuidados preventivos durante a gravidez influenciam a 
ocorrência ou não de lesões cariosas em bebês e, além do 
mais, este padrão precoce se mantém até a idade adulta. 
Mães altamente infectadas por estreptococos do Grupo 
Mutans (EMG) tendem a ter crianças com maior inci-
dência de lesões cariosas. O tratamento em mães mutans  
milionárias evita e diminui a contaminação de EGM 
pelas crianças, e o estabelecimento de um padrão de co-
lonização que permuta até a idade adulta (Köhler e Brat-
thall5, 1979 e Pereira et al.7, 2004).

Dentre os microrganismos considerados cariogênicos, 
destacam-se os estreptococos Grupos Mutans (EGM). A 
especialidade do biofilme da placa permite a diferencia-
ção de indivíduos com altos níveis microbiológicos sa-
livares como pacientes de risco ao desenvolvimento de 
lesões cariosas (Köhler e Bratthall5, 1979. 

Quanto mais precoce ocorrer a contaminação da 
criança pela mãe, tanto maior será o seu risco de desen-
volver lesões de cárie. Os fatores de risco, como higieni-
zação bucal deficiente, amamentação noturna com ele-
vado consumo de açúcar, a falta de orientação dos pais 
em relação à contaminação por EMG e hábitos inade-
quados propiciam aos recém-nascidos a futura presença 
da doença cárie e a rápida evolução das lesões cariosas, 
segundo Medeiros et al.6 (1998).

Autores (Bonachela e Cordeiro2, 1996; Pereira et 
al.7, 2004) demonstraram a influência dos familiares 
na constituição da microflora bucal, estabelecimento de 
hábitos de higienização e de alimentação, assim como 

fatores ambientais e psico-sociais na velocidade de de-
senvolvimento da doença cárie, por isso a mãe deve ser 
devidamente orientada pelos profissionais de saúde sobre 
a importância da higiene oral do recém-nascido antes da 
erupção dos primeiros dentes.

Trabalhos indicam que a transmissibilidade ocorre 
num período de máxima susceptibilidade de contami-
nação ou “janela de infectividade”, sendo a ocorrência 
da primeira no período de 19 a 31 meses. Entretanto, 
no Brasil, considerando-se a alta prevalência de cárie em 
bebês, é provável que essa contaminação aconteça mais 
precocemente. E tudo indica que a fonte primária de in-
fecção cariogênica nas crianças é a própria mãe com a 
transmissão vertical (Medeiros et al.6, 1998; Giordano 
et al.4, 2000). Diversos estudos observaram que mães 
com altas contagens de estreptococos do Grupo mutans 
tinham filhos também altamente infectados (Berkowitz 
et al.1, 1981).

A supressão ou redução temporária dos níveis mater-
nos de EGM durante esse período das crianças resultou 
em: retardamento da colonização das crianças, redução 
da prevalência de lesões com cavidade na dentição decí-
dua, redução da prevalência de lesões com cavidade na 
dentição permanente.

Walter et al.9, em 1987, revelaram que, no Brasil, 
dentre as crianças com faixa etária de 0 a 12 meses, 
23,53% das crianças em Londrina apresentavam lesões 
de cáries, chegando a 62,96% na idade de 25 a 30 meses. 
Os autores concluíram em seus estudos que os hábitos 
alimentares inadequados são os principais responsáveis 
pela geração de lesões cariosas (14,59%), seguidos pelo 
hábito de mamadeira noturna (10,64%) e amamentação 
natural (5,53%). 

As gestantes, como agrupamento populacional mais 
vulnerável, devem constituir-se num grupo especial de 
educação para saúde, pois estão preparando-se para de-
sempenhar seu papel de mãe. Além disso, constituem 
grupo de risco no que diz respeito à susceptibilidade aos 
problemas bucais. No programa de educação direcionado 
aos pais é fundamental que estes sejam orientados para a 
prevenção das doenças mais prevalentes (cárie e doença 
periodontal), e que reproduzam os conhecimentos ad-
quiridos e a decisão de prevenir doenças no futuro bebê 
às pessoas que estarão em convivência direta com ele, tais 
como avós, tios, primos, etc (Pordeus et al.8,1991).

O fato de as gestantes, em sua maioria, estarem de-
sinformadas sobre etiologia, transmissibilidade e preven-
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ção da doença cárie, deveria ser motivo de preocupação, 
já que as mães são as principais fontes de transmissão 
de microrganismos patogênicos e, paradoxalmente, são 
as principais responsáveis levando as sociedades organi-
zadas ao conhecimento das necessidades essenciais das 
gestantes e das condições de assistência à sua saúde. No 
período da gravidez, a mulher está emocionalmente sen-
sível e susceptível a novos conhecimentos. A educação 
para a saúde exercida pela equipe pré-natal composta por 
médicos, ginecologistas, pediatras, enfermeiras, nutri-
cionistas, cirurgiões-dentistas, assistentes sociais e fono-
audiólogos, deve ser feita por meio de acompanhamento 
integrado e seqüencial nos vários níveis de atenção à saú-
de, priorizando os programas de prevenção.

Corsetti3, em 1998, analisando a literatura, observou 
que em quase todos os trabalhos realizados no intuito 
de avaliar os diversos métodos de motivação/educação, 
muitas vezes, o paciente não se sensibiliza com o pro-
blema, o que demonstra a importância de serem criadas 
percepções quanto ao problema e à medida preventiva 
em questão. Também explicou a validade do trabalho de 
educação com a criança, o mais cedo possível.

O presente trabalho objetiva verificar hábitos e com-
portamentos de gestantes atendidas durante o pré-natal 
no HMNF, almejando elaborar um plano de educação 
para saúde, adequado, com o intuito de alcançar e man-
ter a higiene bucal, influenciando assim diretamente na 
melhoria da qualidade de vida.

mÉToDo
Para a coleta de dados da pesquisa, foi aplicado um 

questionário contendo perguntas objetivas (Anexo 2) 
relacionadas ao conhecimento, práticas e hábitos sobre 
manutenção de higiene bucal, etiologia e transmissão 
da doença cárie, distribuído para 100 gestantes, na faixa 
etária entre 12 e 35 anos, voluntárias, matriculadas no 
programa de pré-natal do Hospital Maternidade do Mu-
nicípio de Nova Friburgo. 

Participaram desta pesquisa apenas as gestantes que 
aceitaram responder às  perguntas por livre e espontâ-
nea vontade, consentindo na participação por meio da 
assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido 
(Anexo 1).

Os dados foram tratados estatisticamente, discutidos, 
analisados e demonstrados em gráficos. 

DIsCussÃo e ResuLTADos
Após a tabulação das respostas contidas no questio-

nário, foi possível observar que:
No Gráfico 1, observa-se a porcentagem das respostas 

das gestantes em relação ao número de escovação dentá-
ria/dia: 22% escovam uma vez ao dia; 16% duas vezes; 
57% das gestantes escovam os dentes três vezes ao dia e 
5% 4 vezes.

No Gráfico 2, observa-se a porcentagem das respostas 
das gestantes em relação à possibilidade de atendimen-
to odontológico durante a gravidez: 81% das gestantes 
acreditam que seja possível fazer tratamento odontológi-

Anexo 1 
Termo de Consentimento das Gestantes

Prezada Gestante:

Será realizado um estudo, com o objetivo de verificar hábitos e comportamentos de gestantes atendidas durante o pré-natal no HMNF. Será 
utilizado, para a coleta de dados, um questionário contendo perguntas objetivas relacionadas ao seu conhecimento, práticas e hábitos sobre 
manutenção de higiene bucal, etiologia e transmissão da doença cárie, distribuído para 100 gestantes, na faixa etária entre 12 e 35 anos, vo-
luntárias, que irão assinar este  termo de consentimento livre e esclarecido, matriculadas no programa de pré-natal do Hospital Maternidade 
do Município de Nova Friburgo. A sua participação é muito importante para a contribuição neste estudo, lembrando que essa participação é 
voluntária e em qualquer etapa você terá acesso aos responsáveis pela pesquisa.

Eu _____________________________________________, Identidade n______________, acredito ter sido suficientemente informada 
a respeito das informações sobre o estudo acima citado, que li ou foram lidas para mim. Autorizo a utilização de minhas respostas para este 
estudo.
_______________________________________________   ____/____/______
Assinatura da mãe ou responsável      Data

_______________________________________________  ____/____/______
Assinatura do pesquisador responsável     Data
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Anexo 2
Questionário:
1-  Qual o seu nível de escolaridade? 

( ) analfabeto ( ) 1º grau incompleto ( ) 1º grau completo ( ) 2º grau incompleto ( ) 2º grau completo ( ) 3º grau incompleto 
( ) 3º grau completo ( ) Curso de Formação Técnica.

2-  Você escova os dentes quantas vezes ao dia? 
( ) 1X ao dia ( ) 2X ao dia ( ) 3X ao dia ( ) 4X ao dia

3-  Você usa creme dental? 
( ) Sim ( ) Não

4-  Acha possível fazer tratamento odontológico quando se está grávida? 
( ) Sim ( ) Não

5-  Você acha que a gravidez pode tornar os dentes fracos por causa do bebê? 
( ) Sim ( ) Não  ( ) Não Sei.

6-  Você já recebeu alguma informação sobre os cuidados com a saúde bucal? De quem? 
( ) Sim, dentista  ( )  Sim, Médico, enfermeira ( )  Sim, escola ( ) Sim, televisão ( )  Sim, outros ( )  Não 

7-  Você acha que a limpeza da boca do bebê só deve ser feita quando: 
( ) após as mamadas ( )  nascerem os dentes ( ) a boca do bebê não precisa ser limpa

8-  Você acha que a cárie e sangramento na sua gengiva podem afetar o bebê? 
( ) Sim ( )  Não ( ) Não sei.

9-  A cárie é uma doença que passa de uma pessoa para outra? 
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei.

10-  Você acha importante a Odontologia fazer parte da equipe de saúde do programa de pré-natal HMNF? 
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei.

63%

28% 9%

não sabem dizem sim acham não

Gráfico 6. Porcentagem das respostas das gestantes em 
relação ao conhecimento da transmissibilidade da doença 

cárie.
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Gráfico 1. Porecentagem das respostas das gestantes em 
relação ao número de escovação dentária/dia.

Gráfico 1:  Porcentagem das respostas das gestantes em relação ao 
número de escovação dentária/dia.

Gráfico 2:  Porcentagem das respostas das gestantes em relação à pos-
sibilidade de atendimento odontológico durante a gravidez. Acham que 

sim  
Acham que 

não
Não sabem

45%

35%

20%

Gráfico 3. Porcentagem das respostas das gestantes em 
relação a estar grávida e fraqueza dos elementos 

dentários
Gráfico 3:  Porcentagem das respostas das gestantes em relação a estar 

grávida e fraqueza dos elementos dentários.

co durante a gestação e 19% acham que não
No Gráfico 3, observa-se a porcentagem das respos-

tas das gestantes em relação ao enfraquecimento dos ele-
mentos dentários durante a gravidez: 45% da amostra da 
pesquisa acreditam em tal relação, 35% acham que não e 
20 % não sabem, sendo necessário o esclarecimento das 
dúvidas dessas futuras mães.

No Gráfico 4, observa-se a porcentagem das respostas 
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de mulheres em relação ao conhecimento de higieniza-
ção da cavidade bucal do bebê: 48% responderam após 
as mamadas, 17% responderam que não precisam lim-
par e 35% ao nascerem os dentes.

O Gráfico 5, demonstra-se a porcentagem das res-

postas de mulheres em relação ao estado de sua cavidade 
oral e comprometimento do bebê: 43% acham que não; 
36% acham que sim e 21% não sabem.

Quanto à porcentagem das respostas em relação ao 
conhecimento da transmissibilidade da doença cárie, ob-
serva-se no gráfico 6 que: 63% não sabem;  28% dizem 
sim e 9% acham não. A população estudada desconhece 
que a doença cárie é infecciosa e transmissível. 

É relevante o comentário de que mais importan-
te que a freqüência de escovações é sua qualidade e a 
utilização racional do açúcar, podendo contribuir para 
a manutenção de nível de saúde bucal. As gestantes não 
apresentam conhecimentos adequados sobre a higiene 
da cavidade oral de seus futuros filhos, evidenciando-se 
que  os profissionais de saúde não estimulam a formação 
desses hábitos. 

CoNCLusÕes
O esclarecimento e a motivação à paciente gestante 

devem ser direcionadas a contemplar: o controle da die-
ta, o controle da placa bacteriana e mudança de hábitos, 
dada a falta de conhecimento observada na pesquisa.

Fica clara a necessidade de uma orientação direciona-
da para uma prática odontológica de Promoção de Saúde 
do Binômio Materno-Infantil do HMNF.

O atendimento da gestante deve ser de caráter multi-
disciplinar, e instituído precocemente, desempenhando 
um papel educador e levando mais informações, para 
que ocorra a conscientização das mães.

acham que sim acham que não

81%

19%

Gráfico 2. Porcentagem das respostas das gestantes em relação a 
possibilidade de atendimento odontológico durante a gravidez. 
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Gráfico 4. Porcentagem das respostas das gestantes em 
relação ao conhecimetos da higienização da cavidade 

bucal do bebê.Gráfico 4:  Porcentagem das respostas das gestantes em relação ao 
conhecimento da higienização da cavidade bucal do bebê.
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Gráfico 5. Porcentagem das respostas das gestantes em relação ao 
estado de sua cvidade oral e comprometimento do bebê.

Gráfico 5:  Porcentagem das respostas das gestantes em relação ao 
estado de sua cavidade oral e comportamento do bebê.

Gráfico 6:  Porcentagem das respostas das gestantes em relação ao 
conhecimento da transmissibilidade da doença cárie.
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