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PRÉ-NATAL ODONTOLÓGICO

LÍVIA GUIMARÃES ZINA
MARA VASCONCELOS

■ INTRODUÇÃO
As mulheres são as principais usuárias dos serviços de saúde, em especial do Sistema Único de Saúde (SUS), no Brasil. Elas conformam um segmento social fundamental para as políticas
de saúde, não apenas pela sua importância numérica, mas, de forma especial, porque nesse campo as históricas desigualdades de poder entre homens e mulheres implicam forte impacto
nas condições de saúde das mulheres.

A necessidade de cuidados especiais durante a gestação reforça a importância do direito reprodutivo da mulher, o qual depende de seu acesso a serviços de saúde de qualidade, que
ofereçam meios de prevenção, inclusive, de problemas bucais. Nesse período, são comuns as alterações na cavidade bucal, consequências das alterações fisiológicas gerais, o que torna as
gestantes um grupo de pacientes de temporário risco odontológico.

Diversos estudos têm demonstrado a recusa de dentistas em atender gestantes. Apesar de seguro, o atendimento odontológico à grávida demanda conhecimentos específicos, e os
profissionais deveriam estar preparados de maneira adequada para o diagnóstico das necessidades da gestante, para o atendimento a esse grupo especial e/ou para o encaminhamento a
um profissional especializado.

Apesar de o atendimento odontológico à gestante fazer parte, também, do protocolo de cuidados pré-natais no sistema de saúde público nacional, observa-se um alto número de gestantes
que não passa sequer por um único atendimento odontológico. Por isso, é premente a necessidade de capacitação dos profissionais da saúde para o cuidado odontológico durante a
gestação.

■ OBJETIVOS
Ao final da leitura deste artigo, o leitor será capaz de
 

identificar os aspectos clínicos, epidemiológicos e preventivos que envolvem o pré-natal odontológico;
elencar os procedimentos clínicos odontológicos recomendados para o período gestacional;
realizar o pré-natal odontológico — ou indicá-lo — de forma segura e consciente;
promover ações de educação e de prevenção em saúde bucal para gestantes.

■ ESQUEMA CONCEITUAL
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■ ALTERAÇÕES BUCAIS DURANTE A GESTAÇÃO
A gestação é dividida em três trimestres, engloba 42 semanas ou 3 meses (14 semanas) para cada trimestre. A data provável do parto é calculada contando-se 40 semanas a partir do
primeiro dia do último período menstrual.

Durante a gestação, o corpo feminino se transforma e são observadas diversas alterações fisiológicas, entre outras, de ordem
 

metabólica;
postural;
cardíaca;
respiratória;
hormonal;
imunológica;
gastrintestinal;
uterina.

Tais alterações fisiológicas durante a gestação são necessárias para que seja possível o desenvolvimento do feto no útero materno e respondem às solicitações metabólicas, à formação dos
tecidos e à constituição de reservas para a vida que está se formando.

Durante a gestação, o débito cardíaco aumenta em cerca de 30 a 50% de seu total, quando comparado à paciente não gestante. Esse aumento ocorre a partir da 16ª semana de
vida intrauterina (SVIU) e atinge seu pico por volta da 24ª semana. Após a 30ª semana, o débito cardíaco é parcialmente reduzido, por causa do volume aumentado do útero,
podendo obstruir a veia cava inferior (VCI).

O volume sanguíneo também aumenta proporcionalmente com o débito cardíaco, podendo alcançar a marca de 40% a mais durante toda a gestação, principalmente, por causa do aumento
da retenção de fluidos. Observa-se também uma anemia fisiológica, a presença de deficiência de ferro e hipercoagulabilidade, em decorrência do aumento da produção de fatores de
coagulação.

Dessa forma, a gestante tem, de fato, um risco até cinco vezes maior de tromboembolismo quando comparada a uma paciente não grávida. Isso é particularmente importante quando se
volta o olhar para a saúde bucal da gestante. As alterações cardíacas e hemolíticas impactam diretamente sobre a condição periodontal da paciente.

Segundo diversos autores, durante o período gestacional, é possível identificar
 

vasodilatação periférica dos tecidos moles da boca;
gengivite;
aumento da profundidade da bolsa periodontal;
alterações na saliva;
alterações na microbiota bucal e no metabolismo celular;
aparecimento do tumor gravídico (granuloma piogênico).

Essas mudanças durante o período gestacional estão relacionadas a fatores como deficiências nutricionais, altos níveis hormonais, presença de biofilme dental, assim como ao estado
transitório de imunodepressão.

O aumento nos níveis de estrógeno na gestação, especialmente progesterona, promove uma diminuição na quimiotaxia dos neutrófilos e causa dilatação dos capilares gengivais,
permeabilidade e liberação de exsudato gengival, o que pode explicar a exacerbação do processo inflamatório gengival, uma tendência à vermelhidão e ao aumento no sangramento
durante o período gestacional.

A prevalência da doença periodontal na gravidez, baseada em observações clínicas, tem variado de 35 a 100%.  Estudos epidemiológicos recentes comprovaram que, durante a
gestação, é observada uma significativa proliferação de microrganismos na cavidade oral, facilitando a colonização de periodontopatógenos.

Os trabalhos têm demonstrado uma maior incidência de bactérias da espécie Porphyromonas gingivalis e Aggregatibacter actinomycetemcomitans no sulco gengival durante o primeiro e o
segundo trimestres da gestação, e uma presença maior de espécies de Candida no segundo e no terceiro trimestres.

As evidências científicas confirmam que a gestante pode ser considerada uma paciente com risco temporário maior do que o normal para desenvolver complicações periodontais. Deve-se
ressaltar, no entanto, que a gestação não causa gengivite, mas pode agravar a condição preexistente. Da mesma forma, a doença cárie é bastante recorrente durante a gestação e ocorre,
em especial, por causa das mudanças nos hábitos alimentares.  Os fatores responsáveis pelo desenvolvimento da cárie dental são o acúmulo de bactérias sobre os dentes e a
ingestão frequente de açúcar.

Embora faça parte do ideário popular que gestação é prejudicial aos dentes, o seu efeito no desenvolvimento e na progressão da doença não está claro, não havendo comprovação
de uma relação direta entre gestação e cárie. É o ambiente bucal que está afetado nesse período.

O fluxo salivar aumenta nos primeiros meses da gestação, e a hiperatividade das glândulas salivares é um fenômeno comum nesse período. O excesso de secreção salivar provoca
náusea e vômito e, se persistir até o final da gravidez, pode provocar queda da capacidade tampão da saliva, fator importante no aumento do risco de desmineralização dental e no
desenvolvimento de cárie e de lesões erosivas.

Com as náuseas, muitas vezes, a gestante passa a ter um descuido maior com a higiene bucal e, juntamente com a ansiedade da ingestão de carboidratos e de sacarose várias vezes ao
dia, contribui para que haja um acúmulo de biofilme dental, comumente denominado de placa bacteriana.

Há um aumento do apetite e da sede em mais da metade das gestantes, iniciando no primeiro trimestre e persistindo até o final da gravidez. As náuseas e os vômitos são frequentes no
primeiro trimestre de gestação, em geral, pela manhã, melhorando com o transcorrer do dia — podendo, ainda, ocorrer nos trimestres seguintes, porém em menor intensidade.

Na gestação, o refluxo da secreção gástrica para o esôfago ocorre pela diminuição da pressão, da peristalse e do tônus do esôfago, e, ao final da gravidez, pela compressão e pela
alteração da posição do estômago, causando azia em cerca de 30 a 50% das gestantes.

A dieta é fator de risco para o desenvolvimento de lesões de cárie em pacientes de qualquer faixa etária ou condição de vida. Os carboidratos da dieta, em especial a sacarose, são
estimuladores da cárie e exercem seu efeito cariogênico localmente na superfície dental.

Em um estudo conduzido por uma das autoras deste artigo, observou-se a alta prevalência (69%) de pacientes gestantes relatando dieta cariogênica, com uma alta frequência de ingestão
de carboidratos fermentáveis, principalmente sacarose, de consistência líquida, consumidos, de preferência, entre as principais refeições.

Diversos tipos de alimentos apresentam diferentes riscos para a saúde bucal; aqueles alimentos com açúcares extrínsecos não lácticos (AENL) são potencialmente os mais danosos. Em
alguns países, o consumo de refrigerantes adocicados e de doces industrializados pode contribuir com 50%, aproximadamente, do total de ingestão de AENL.

As pacientes gestantes devem ser encorajadas a reduzir a frequência de ingestão de alimentos açucarados. A ingestão de alimentos e de bebidas ácidas contribui para a erosão
dental e eles também devem ter seu consumo limitado.
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dental e eles também devem ter seu consumo limitado.

Um outro fato a ser observado é a formação do paladar da criança, que se inicia a partir da 14  SVIU . O bebê fica em contato gustativo com o líquido amniótico, e será a alimentação da
gestante que irá alterar as características gustativas do líquido.

A qualidade da dieta materna terá um efeito secundário sobre o bebê: o desenvolvimento do seu gosto pelo açúcar.

PERIODONTITE MATERNA E PARTO PREMATURO
Estudos epidemiológicos e imunológico-biológicos levantaram a hipótese de que a doença periodontal na gestante poderia ser um fator de risco independente para o parto prematuro, para
o nascimento de bebês com baixo peso e para a restrição do crescimento fetal.

Diversos trabalhos demonstraram que mulheres grávidas com doença periodontal podem apresentar um risco até sete vezes maior, quando comparadas com mulheres sem problemas
periodontais, de terem seus bebês prematuramente e/ou com baixo peso.

A infecção periodontal pode servir como um reservatório crônico de lipopolissacarídeos (LPS), que atingem as membranas placentárias pela corrente sanguínea. A prostaglandina E
(PGE2) e o fator de necrose tumoral alfa (TNF-alfa) aumentam localmente como parte da resposta do hospedeiro a infecções bucais Gram-negativas e, por causa da intensa
vascularização do periodonto, alguns investigadores consideram-no, quando infectado, semelhante a uma fonte do tipo endócrina de citocinas e mediadores lipídicos potencialmente
deletérios.

Foi sugerido que os LPS  e os mecanismos citocino-dependentes poderiam ser uma explicação para a associação observada entre infecção bucal e outras condições sistêmicas
inflamatórias, como vasculite, arteriosclerose e fenômenos tromboembólicos. É também possível que haja um componente genético ou ambiental desconhecido, atuando como uma
condição latente que coloca a paciente gestante em risco tanto para a doença periodontal quanto para o parto prematuro e baixo peso.

Os níveis intraminióticos de PGE2 e de TNF-alfa mostraram elevação no curso da gravidez até que seja alcançado o nível crítico necessário para a indução do trabalho de parto, para a
dilatação cervical e para o parto em si.

Foi sugerido que o parto prematuro de baixo peso causado por infecção é provocado pela ação indireta de produtos bacterianos translocados, como, por exemplo, a endotoxina e os
mediadores da inflamação produzidos pela mãe.

Esse modelo biológico proposto para explicar a ocorrência de parto prematuro como decorrência da doença periodontal está exposto na Figura 1.

LPS: lipopolissacarídeos; PGE2: prostaglandina E ; TNF-alfa : fator de necrose tumoral alfa.
Figura 1 — Doença periodontal materna e nascimento de criança prematura com baixo peso: modelo biológico proposto.
Fonte: Arquivo pessoal das autoras.

Na revisão sistemática publicada por Xiong e colaboradores,  18 estudos confirmaram a associação entre doença periodontal e risco aumentado para efeitos adversos da gestação (odds
ratio [OR] = 1,1–20), enquanto sete estudos não apresentaram associação (OR = 0,78–2,54).

Três ensaios clínicos sugeriram que o tratamento periodontal poderia reduzir até 57% dos casos de parto prematuro e de baixo peso ao nascimento — risco relativo (RR) 0,43 (0,24–0,78) —
e reduzir 50% dos casos de apenas parto prematuro — RR 0,5 (0,2–1,3). Outras revisões sistemáticas confirmaram a relação entre parto prematuro e periodontite materna.  Em uma
dessas revisões, a bactéria Bacteroides forsythus esteve associada com o parto prematuro e com o baixo peso ao nascimento.

Em uma metanálise recente, quando avaliado o efeito do tratamento periodontal na diminuição da prevalência do parto prematuro, constatou-se que, para população com alta incidência de
intercorrências do nascimento (≥ 20%), o tratamento periodontal reduziu o riso de parto prematuro — RR = 0,42 (0,24–0,73) — e de baixo peso — RR = 0,32 (0,15–0,67).  Outra
metanálise confirmou que o fator protetor parece estar condicionado aos grupos de risco elevado para a prematuridade e para o baixo peso ao nascimento.

Apesar de já terem sido publicados muitos estudos sobre o efeito do tratamento periodontal na diminuição da prevalência do parto prematuro, a evidência é limitada: a maioria dos trabalhos
apresentou falta de controle de variáveis de confusão que tornam suas conclusões questionáveis, assim como suas limitações metodológicas não permitem adequadas conclusões sobre o
real efeito da doença periodontal sobre os desfechos da gestação.

Enquanto é consenso que as práticas de cuidados de higiene bucal devam fazer parte do pré-natal, não há evidência suficiente, baseada nos estudos publicados até então, que
suporte, com precisão e segurança, a associação entre doença periodontal e parto prematuro/baixo peso ao nascimento, assim como há incertezas sobre se o tratamento
periodontal pode reduzir, de fato, o risco para a prematuridade.

 

1. Sobre as alterações cardíacas que ocorrem durante a gestação, assinale a alternativa correta.

A) Durante a gestação, o débito cardíaco diminui em cerca de 40% de seu total.
B) O débito cardíaco da gestante aumentará a partir da 30ª semana de gestação, podendo chegar a 30% de seu total.

17

a

4

18–22

18–22

2

18

+

2

21
19,20

19,20
20

22
23

LEMBRAR

ATIVIDADES



04/03/2018 17*28Portal Secad

Página 4 de 20https://www.portalsecad.com.br/artigo/6666

B) O débito cardíaco da gestante aumentará a partir da 30ª semana de gestação, podendo chegar a 30% de seu total.
C) O volume sanguíneo da gestante aumenta proporcionalmente com o débito cardíaco, podendo alcançar a marca de 40% a mais durante toda a gestação.
D) A partir da 16ª semana de gestação, o débito cardíaco, que estava aumentado, tende a se reduzir parcialmente, por causa do volume aumentado do útero.

Confira aqui a resposta

 
2. Sobre a doença periodontal materna na gestação, é correto afirmar que

A) ela é causada, exclusivamente, por fatores genéticos.
B) ainda há incertezas sobre a possibilidade de ela ser considerada um fator de risco para o nascimento de crianças prematuras e de baixo peso.
C) ela ocorre no primeiro trimestre da gestação, diminuindo sua gravidade nos trimestres seguintes.
D) a presença de bactérias orais não interfere no estabelecimento da doença.

Confira aqui a resposta

 
3. Qual é a bactéria mais incidente no sulco gengival da gestante no segundo e no terceiro trimestres da gestação, segundo as conclusões de estudos epidemiológicos?

A) Candida.
B) Porphyromonas gingivalis.
C) Aggregatibacter actinomycetemcomitans.
D) Fusobacterium nucleatum.

Confira aqui a resposta

 
4. Sobre a incidência de cáries durante a gestação, assinale a alternativa correta.

A) A cárie é bastante recorrente durante a gestação, pois há uma relação direta entre a gestação e essa doença.
B) Entre os fatores predisponentes de cáries durante a gestação, é possível citar a queda da capacidade tampão da saliva, que pode ser provocada pelas náuseas e pelos

vômitos decorrentes do excesso de secreção salivar.
C) Apesar da ocorrência de mudanças na dieta da gestante durante o período gestacional, ela não pode ser considerada um fator de risco para o desenvolvimento de lesões de

cárie.
D) Estudos comprovam que a lactose é o principal fator desencadeante de cáries, enquanto carboidratos, como a sacarose, não têm potencial cariogênico.

Confira aqui a resposta

 

■ FORMAÇÃO DENTÁRIA INTRAUTERINA
Como já se sabe, os cuidados odontológicos com a gestante durante o pré-natal aumentam as possibilidades de o bebê ter mais saúde. Assim, a abordagem da gestante com orientações,
principalmente, para os cuidados com a ingestão de nutrientes e com a higiene bucal durante o pré-natal odontológico possibilita uma adequada formação de matriz orgânica do esmalte
para o bebê, ainda na sua vida intrauterina, isto é, antes mesmo do nascimento.

O esmalte dos dentes é formado a partir da 6ª SVIU. Nesse período, inicia a formação dos germes dentais da dentição decídua, enquanto a formação da dentição permanente
ocorre por volta do 4º mês de vida intrauterina (MVIU), período que coincide com a mineralização da coroa dos dentes decíduos. Além disso, o paladar do bebê se desenvolve na
12ª SVIU, e as papilas gustativas, na 14ª semana, quando surge a preferência de gosto pelos alimentos.

No Quadro 1, encontra-se a cronologia de formação dos dentes do bebê.
Quadro 1

CRONOLOGIA DO INÍCIO DA FORMAÇÃO DOS GERMES DENTAIS

Período Dentes

6ª–8ª SVIU Incisivos e caninos decíduos

8ª–9ª SVIU 1º molar decíduo

10ª–11ª SVIU 2º molar decíduo

3º–4º MVIU Incisivos, caninos e 1º molar permanente

Nascimento–10º mês de vida 1º e 2º pré-molares

9º–12º mês de vida 2º molar permanente

SVIU: semana de vida intrauterina; MVIU: mês de vida intrauterina.
Fonte: Walter e colaboradores (2014).

No caso de dentes homólogos, os germes dos dentes mandibulares iniciam sua formação antes daqueles do maxilar superior.

O interesse dos profissionais pela dentição do bebê ainda na vida intrauterina está relacionado ao fato de que o esmalte dentário em formação (amelogênese) é um tecido que apresenta alta
sensibilidade metabólica, e qualquer fator exógeno/endógeno durante os estágios de desenvolvimento e de maturação (desenvolvimento do ameloblasto) pode causar anomalias ao esmalte
dentário de maneira irreversível.

O esmalte é um tecido dentário mineralizado que recobre e protege a superfície da coroa dental. A formação normal da matriz de esmalte ocorre em três estágios ou etapas:

[...] etapa formativa, na qual há deposição de matriz orgânica; etapa de mineralização, onde a matriz é parcialmente mineralizada e etapa de
maturação, durante a qual o esmalte recém mineralizado sofre processo final de calcificação.

Durante a primeira etapa da constituição da matriz de esmalte, a formação deficiente ou mesmo incompleta da matriz orgânica, tanto em relação à sua qualidade quanto à sua quantidade, é
conhecida como hipoplasia de esmalte e pode ter origem hereditária, sistêmica ou local. A hipoplasia ou defeito do esmalte pode abranger todos os dentes, alguns grupos dentais ou um
único dente, na dentição decídua ou na permanente.

De acordo com a Federação Dentária Internacional (1992),  as anomalias do esmalte podem ser quantitativas, quando há uma diminuição na espessura de esmalte formado, ou
qualitativas, quando o esmalte apresenta espessura normal, porém com alteração na translucidez.

A literatura aponta vários fatores que estão envolvidos diretamente no aparecimento dos defeitos de esmalte. A deficiência de vitaminas A, C, D, cálcio e fósforo, proteínas e
oligoelementos, tais como o ferro, o cobre e o molibdênio, são os fatores sistêmicos mais frequentes entre as gestantes.
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oligoelementos, tais como o ferro, o cobre e o molibdênio, são os fatores sistêmicos mais frequentes entre as gestantes.

A hipoplasia decorrente do uso excessivo de fluoretos (mais de uma parte por milhão [ppm] de flúor), presentes na água de consumo, pode afetar o ameloblasto durante a formação
da matriz orgânica do esmalte, causando a fluorose leve, moderada ou severa.
 
O uso indiscriminado de medicamentos como a tetraciclina e os anti-inflamatórios não esteroides (Aines) derivados do ácido pirazolônico durante a gravidez é uma fonte de
preocupação para a gestante, pois esses são responsáveis pelo aparecimento de dentes amarelados.

Outro fator associado ao aparecimento da hipoplasia são as infecções virais e bacterianas na gestante. A presença de febre com altas temperaturas muda a funcionalidade normal dos
ameloblastos, como ocorre, por exemplo, na febre exantematosa, no sarampo, na varicela e na escarlatina. Na doença sífilis congênita, os defeitos de esmalte envolvem, em geral, os
incisivos permanentes superiores, os inferiores e os primeiros molares. Há que se considerar, ainda, os traumatismos dentais e cerebrais, a luxação intrusiva e os defeitos
neurológicos como fatores locais.

Os dentes hipoplásicos, com defeitos de esmalte, podem se apresentar clinicamente com
 

contorno irregular;
falta total ou parcial da superfície do esmalte com exposição dentinária e sensibilidade;
superfícies rugosas;
sulcos, depressões ou ranhuras;
manchas esbranquiçadas, amareladas ou até mesmo escurecidas.

As Figuras 2A–D mostram dentes hipoplásicos.

Figura 2 — A–D) Hipoplasia de esmalte.
Fonte: Silva e colaboradores (2010).

Na hipoplasia, ao exame radiográfico, pode ou não aparecer uma mancha sobre as superfícies oclusais ou interproximais. Porém todas essas características anatômicas não se constituem
como um problema e podem não afetar o sorriso, exceto nos casos mais graves de perda da superfície de esmalte ou na fluorose severa, em que os dentes apresentam manchas castanho-
escuras, depressões profundas e cavitações, o que pode predispor a uma maior suscetibilidade para o aparecimento da cárie dental nos dentes afetados e requerer uma intervenção do
profissional para o controle da doença e da estética da criança.

Os profissionais devem reconhecer a hipoplasia e proceder ao diagnóstico diferencial para as alterações do esmalte dentário, com o objetivo de implementar o tratamento mais
adequado para cada caso, de acordo com o protocolo clínico e com as características do paciente. Em geral, o tratamento vai desde o clareamento e à microabrasão do esmalte,
para dentes com manchas localizadas mais superficialmente e restaurações estéticas conservadoras, até coroas artificiais, quando houver perda acentuada e extensa de esmalte e
de dentina.

■ CUIDADOS COM O BEBÊ
De acordo com a literatura, mães bem informadas e motivadas cuidam melhor da saúde bucal de seus filhos. A gravidez tem sido apontada como um período em que as gestantes estão
mais receptivas a receberem informações sobre a sua saúde e a do bebê, por isso, o pré-natal odontológico integral contribui para o desenvolvimento de um bebê saudável. A mulher tem
um papel central na família, como multiplicadora das informações recebidas e, consequentemente, pode levar ao bem-estar e à melhora da qualidade de vida do núcleo familiar.

A partir das discussões ocorridas na VIII Conferência Nacional de Saúde Bucal em Brasília, em 1986, a prática e o conceito de saúde transcenderam a ênfase na técnica para a incorporação
dos princípios da promoção de saúde como um de seus pilares na atenção integral ao binômio mãe-bebê. Nesse sentido, para as futuras mães, qual é o momento ideal para levar o bebê à
primeira consulta odontológica? Ela é necessária? O que fazer e como proceder?

Em geral, a primeira consulta do bebê se dá em torno dos 6 meses até os 3 anos de idade. O ideal seria que o bebê tivesse a primeira consulta pela equipe de saúde no ambiente
hospitalar, logo após o seu nascimento. Nesse momento, os profissionais podem detectar, na cavidade bucal do bebê, a presença de dentes natais (dentes precoces, dentes pré-
decíduos) que irrompem ao nascimento.

A ocorrência de dentes natais é rara, em torno de 1:2.000 nascimentos. Os dentes mais associados a essa anomalia são os incisivos centrais inferiores, seguidos dos superiores e dos
caninos, e sua etiologia está relacionada
 

aos estados febris;
a deficiências nutricionais;
a distúrbios endócrinos;
aos efeitos da sífilis congênita;
a origens familiares.

Para os dentes natais imaturos, recomenda-se a extração, pois eles apresentam mobilidade excessiva e, extraindo-os, evita-se a sua deglutição/aspiração. Os dentes natais
maduros podem ser preservados, para garantir o espaço para o sucessor permanente, desde que não dificultem o ato da amamentação.

Os dentes natais são classificados em relação ao grau de maturidade. Dente maduro é aquele que apresenta um prognóstico bom para a sua manutenção, e imaturo é associado a
um dente estruturalmente incompleto, com prognóstico desfavorável.
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Outro tipo de anomalia que pode ser diagnosticada em ambiente hospitalar são as fendas do lábio superior e do palato. Essas fendas ocorrem no desenvolvimento embrionário do palato,
entre a 5ª e a 12ª SVIU, e são determinadas por fatores de origem múltipla, genéticas ou não.

As fendas labiais e palatinas apresentam uma ocorrência em diferentes grupos étnicos e podem ser uni ou bilaterais. Bebês com essas alterações devem ser encaminhados para um
serviço especializado, que fará o acompanhamento do caso e até procedimentos cirúrgicos.

Os profissionais da saúde bucal devem incentivar o aleitamento materno como uma prática saudável e natural que envolve os aspectos nutricionais e psicológicos.

O aleitamento materno nas primeiras horas de nascimento do bebê pode diminuir a mortalidade infantil até o 28º dia. De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância
(Unicef), o aleitamento materno exclusivo deve acontecer até os 6 meses; nesse período, os bebês não precisam de chás, de sucos, de outros leites nem mesmo de água, pois o
leite materno contém cálcio, fósforo, ferro e vitaminas essenciais para o desenvolvimento total dos dentes, uma vez que, ao nascer, a criança tem dois terços dos incisivos já
formados. Após essa idade, deverá ser dada a alimentação complementar apropriada e variada, mas a amamentação deve continuar até os 2 anos de idade.

A amamentação promove um desenvolvimento esquelético harmônico da face e está associada ao desenvolvimento da tonicidade muscular e da articulação temporomandibular. A
amamentação estimula a respiração nasal, evita a atresia dos maxilares, o apinhamento dos dentes e as mordidas cruzada e aberta.

Em resumo, pode-se dizer que os músculos da boca exercem três movimentos, chupar, apertar e engolir, e a amamentação é um exercício natural para a mastigação e para o ato de engolir
corretamente.

A Unicef Brasil promove dicas aos profissionais, na forma dos Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno:
 
1. ter uma norma escrita sobre aleitamento materno, que deve ser rotineiramente transmitida a toda a equipe do serviço;
2. treinar toda a equipe, capacitando-a para implementar essa norma;
3. informar todas as gestantes atendidas sobre as vantagens e o manejo da amamentação;
4. ajudar a mãe a iniciar a amamentação na primeira meia hora após o parto;
5. mostrar às mães como amamentar e como manter a lactação, mesmo se vierem a ser separadas de seus filhos;
6. não dar a recém-nascido (RN) nenhum outro alimento ou bebida além do leite materno, a não ser que tenha indicação clínica;
7. praticar o alojamento conjunto — permitir que mães e bebês permaneçam juntos 24 horas por dia;
8. encorajar a amamentação sob livre demanda;
9. não dar bicos artificiais ou chupetas a crianças amamentadas;
10. encorajar o estabelecimento de grupos de apoio à amamentação, para onde as mães devem ser encaminhadas por ocasião da alta hospitalar.

Para saber mais:
 
Recomenda-se que os profissionais conheçam o Kit Família Brasileira Fortalecida e o álbum Promovendo o Aleitamento Materno Unicef Brasil, esse último disponível em:
<https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10484.htm>.

Durante a primeira consulta odontológica do bebê, as principais orientações para as mães versam sobre a alimentação e a higienização. Logo após a fase de amamentação
exclusiva, o bebê inicia com a ingestão de alimentos que podem causar danos aos dentes. Os profissionais devem, nesse momento, orientar mães, responsáveis e/ou cuidadores
sobre o efeito da mamadeira noturna antes de a criança dormir ou durante o sono. O uso frequente da mamadeira sem higienização é a principal causa da presença de cárie na
superfície vestibular dos incisivos superiores, na primeira infância.

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde Bucal (SB Brasil 2010), as crianças brasileiras de até 5 anos de idade possuem 52,4% de dentes cariados, sendo que a Organização Mundial
da Saúde (OMS) preconizou, para o ano de 2010, que, aos 5 anos de idade, 90% das crianças estivessem livres de cárie.

O papel dos alimentos, principalmente à base de sacarose (alimentos e produtos processados com açúcar), no processo de desenvolvimento da cárie dental, está fortemente relatado na
literatura quanto à sua consistência, à frequência, aos períodos de ingestão e ao consumo. Essas informações já devem ser do conhecimento dos pais em função das suas vivências e de
suas experiências anteriores, o que estimula uma abordagem mais dialógica, problematizadora e interativa dos profissionais da saúde bucal para com os pais.

A sucção sem fins nutritivos, como chupar dedos, chupeta e lábio, pode persistir nas crianças pequenas e causar mordida aberta, cruzada e aprofundamento do palato. Outros hábitos
sem fins nutritivos indesejáveis, que causam maloclusões e cárie, são
 

roer unhas;
morder a língua e objetos;
mascar chicletes;
chupar balas.

Em relação à higiene bucal, a boca do bebê pode ser higienizada com gaze umedecida em água filtrada ou soro, uma vez ao dia, de preferência à noite, antes mesmo do aparecimento dos
dentes, para impedir a candidíase. Após o irrompimento dos dentes anteriores, os pais já podem ser orientados a limpar os dentes com a gaze ou com as dedeiras de borracha, também uma
vez ao dia.

A introdução da escova de dentes macia deve ser sugerida quando da presença dos dentes posteriores, que possuem sulcos e podem reter alimentos. Nessa fase, os pais da criança já
poderão proceder à higiene bucal com pasta dental fluoretada, com o objetivo de prevenir a cárie.

Para crianças que ainda não sabem cuspir, recomenda-se que a pasta dental seja colocada transversalmente na escova ou no tamanho de um grão de arroz, para evitar excessos. A melhor
posição para a correta escovação deve ser a que a criança fique o mais confortável e os pais consigam fazer os movimentos de limpeza sem causar incômodo para a criança. A introdução
do fio dental deve ser avaliada e cuidadosamente iniciada nesse período.

As Figura 3A e B ilustram a quantidade de pasta dental a ser usada na higiene bucal da criança que ainda não sabe cuspir.
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Figura 3 — Higiene bucal da criança: A) Bebês e crianças que não sabem cuspir (tamanho de grão de arroz — 0,1g); B) Crianças que sabem cuspir
(tamanho de grão de ervilha — 0,3g).
Fonte: Arquivo de imagens das autoras.

A família deve ser exemplo das boas práticas de saúde.

Outra condição de saúde bucal em crianças pequenas são os traumatismos dentários, que variam em extensão e em gravidade. Os traumatismos dentários ocorrem em função de uma
agressão, em geral, nas estruturas duras da cavidade bucal, e os fatores predisponentes são
 

sobressaliência ou trespasse horizontal;
deficiência física;
obesidade;
convulsões.

Os tipos de traumatismo dentário são:
 

fraturas coronárias/radiculares de esmalte e de dentina, com exposição pulpar e sem exposição;
subluxação;
luxação intrusiva;
luxação extrusiva;
avulsão.

Para crianças entre 5 e 59 meses de idade, a prevalência de traumatismo dentário é de 9,4%, enquanto para crianças de 3 e 4 anos, a ocorrência é de 23%.

Em relação aos traumatismos dentários, pais e cuidadores precisam ser orientados quanto aos ambientes na escola, em casa, nos parques e em playgrounds. Esses ambientes devem ser
suportivos e preparados para receber as crianças com segurança e livres de qualquer situação que as coloque em risco.

As implicações clínicas do traumatismo dentário sugerem que a conduta inicial é acalmar a mãe ou o(a) responsável e tranquilizar a criança. Em seguida, de acordo com a extensão
da lesão, adequar o procedimento cirúrgico e/ou restaurador. Caso o dente saia totalmente do alvéolo, ou seja, fraturado em uma parte, é indicado colocar o dente ou fragmento em
um copo com água e encaminhar a criança com o dente/fragmento ao profissional dentista. Nas primeiras horas após a lesão, esse dente/fragmento poderá ser reimplantado. É
fundamental ressaltar que as orientações da equipe de saúde e de apoio às mães e/ou aos responsáveis são fundamentais para o sucesso das ações de prevenção do traumatismo
dentário.

Profissionais, pais e cuidadores devem agir em conjunto, compreendendo as causas e as consequências das doenças bucais, e os temas de interesse da saúde bucal devem estar
integrados transversalmente a outros programas, como Saúde da Mulher e Saúde da Criança.

■ MITOS E CRENÇAS NO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO
No Brasil, a assistência à saúde da gestante, incluindo a odontológica, passou a ser um direito constitucional previsto na Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) e no Programa de Pré-
Natal e Puerpério do Ministério da Saúde (MS). As condições de saúde bucal da gestante podem influenciar na saúde do bebê e, por essa razão, cuidados com a gestante, no pré-natal,
são fundamentais para a saúde da mãe e da criança.

A atenção à gestante deve ser qualificada, humanizada, com ações de promoção de saúde, de prevenção e de tratamento para a mulher nessa fase da vida. Entretanto, para muitas
gestantes, o tratamento odontológico é cercado de dúvidas, de medos e de crenças, o que contribui para o seu afastamento da atenção odontológica.

Funcionam como barreiras que impedem o tratamento odontológico da gestante o medo da dor e das situações de atendimento, tais como
 

o raio X;
o barulho da turbina de alta rotação;
o receio de o tratamento fazer mal ao bebê;
o desconforto sensitivo com a visão dos instrumentais;
os cheiros;
a posição horizontal na cadeira.

Somam-se a essas barreiras ao tratamento odontológico da gestante as crenças e os mitos que fazem parte do folclore e interferem na percepção da mulher sobre a sua real necessidade
de tratamento.

Em geral, a insegurança e o medo das gestantes em procurar atendimento odontológico estão relacionados a comportamentos culturais que são passados de geração em geração e
dificultam ou limitam o tratamento durante a gravidez.

Os aspectos culturais que envolvem o uso dos serviços odontológicos pelas gestantes devem ser merecedores de cuidado por parte dos profissionais de saúde e da equipe de
saúde bucal responsáveis pela atenção integral a essa parcela da população.

Todo tipo de tratamento odontológico eletivo e de urgência é possível durante a gravidez e em qualquer período da gestação. Certas crendices e certos tabus das mulheres grávidas as
impedem de realizar o tratamento odontológico, tais como
 

a gestante perde cálcio dos dentes para formar os ossos do bebê;
a cada gestação, perde-se um dente;
a gengiva sangra e dá hemorragia;
na gravidez, existe aumento da cárie dentária;
o exame radiográfico pode prejudicar o feto;
a gestante não pode tomar anestesia do dentista;
o tratamento odontológico pode prejudicar a mãe e o bebê.

Tais crendices e tabus não se justificam, uma vez que não existem evidências científicas que corroboram o não uso dos serviços de saúde bucal em gestantes.

Os dentes das gestantes não ficam fracos, pois não se perde cálcio durante a gravidez, já que os dentes não participam do metabolismo sistêmico do cálcio; do mesmo modo, as
sequelas da dor de dente ou da infecção são muito mais prejudiciais ao feto e à mãe do que as dificuldades e o desconforto decorrentes do tratamento.

Em relação ao sangramento, conforme já foi apresentado anteriormente, as gestantes possuem maior vascularização nas gengivas em função dos hormônios presentes na gestação, o que,
associado à presença do biofilme dentário, pode predispor ao sangramento da gengiva com mais facilidade.

LEMBRAR
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Para a gestante, o uso de anestésicos locais e as tomadas radiográficas não oferecem riscos adicionais, desde que as condições sistêmicas, o tipo e a dose da solução anestésica, e
as normas de segurança quanto à quantidade de radiação e à proteção da gestante sejam controlados e respeitados. Assim, não se justifica adiar o tratamento odontológico em função do
medo que advém da associação entre gestação e crenças.

O Quadro 2 lista as crenças mais frequentes das gestantes em relação ao tratamento odontológico e a evidência científica para cada situação.
Quadro 2

MITOS E CRENÇAS DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NA GESTAÇÃO

Mitos e crenças Evidência científica Autores

A gestante perde cálcio
dos dentes para formar
os ossos do bebê.

A gestante não perde cálcio de seus dentes durante a gravidez porque eles não participam do metabolismo sistêmico dessa substância, pois ela fica
presente de forma estável nos dentes da gestante. A quantidade necessária de cálcio para o desenvolvimento do feto é o que a mãe ingere na dieta, por
isso, é necessária a ingestão de cálcio, de ferro, de proteínas, de fósforo e de vitaminas A, C e D.

Nascimento e
colaboradores 

A cada gestação, perde-
se um dente.

A perda dentária ocorre em função de vários fatores, tais como ingestão frequente de carboidratos, higienização deficiente, mudanças nos hábitos
alimentares e falta de acesso aos serviços de saúde.

Xavier; Xavier

Moimaz e
colaboradores

Moimaz e
colaboradores

Silva 

A gengiva sangra e dá
hemorragia.

Na gravidez, ocorre uma maior vascularização da gengiva em função das alterações hormonais típicas (altos níveis de estrógeno e progesterona,
deficiências nutricionais), o que pode propiciar o sangramento quando há presença do biofilme dentário.

Amar; Chung

Machuca e
colaboradores

Nascimento e
colaboradores

Kim e
colaboradores

Fujiwara e
colaboradores

Na gravidez, existe
aumento da cárie
dentária.

As principais causas de cárie durante a gravidez são a mudança na dieta, o apetite exótico, com higiene bucal negligenciada, mudança na microbiota
bucal e maior possibilidade da ocorrência de vômitos e de náuseas.

Mill; Moses 
Moimaz e
colaboradores

Fagoni e
colaboradores

O exame radiográfico
pode prejudicar o feto.

As tomadas radiográficas, desde que realizadas sob as condições de segurança para a proteção da mãe e do feto, não apresentam contraindicação para
o seu uso durante a gravidez. A quantidade de radiação usada nas radiografias dentárias é bem abaixo da dose limiar.

Suresh;
Radfar 
Codato e
colaboradores

Nascimento e
colaboradores

Shessel e
colaboradores

A gestante não pode
tomar anestesia do
dentista.

A gravidez não representa nenhuma contraindicação para o emprego de anestésicos locais, desde que observadas as doses terapêuticas e as condições
sistêmicas da gestante.

Hass e
colaboradores

Martinez-
Ortega 
Yagiela 

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Durante a gravidez, a gestante está motivada para receber orientações e novos conhecimentos necessários à adoção de melhores práticas que se estenderão ao futuro bebê. Por isso,
envolver as gestantes e os profissionais de saúde em um processo em que se respeitem os traços culturais desse segmento se reveste de importância para o planejamento resolutivo de
ações que visam à qualidade da atenção e ao bem-estar da gestante e do bebê.
 

5. Em relação à cronologia de formação dos dentes, sobre o período do desenvolvimento do bebê em que os incisivos e os caninos permanentes têm seus germes dentais formados,
assinale a alternativa correta.

A) Da 6ª à 8ª SVIU.
B) Do nascimento ao 10º mês de vida.
C) Por volta do 9º ao 12º mês de vida.
D) Entre o 3º e o 4º MVIU.

Confira aqui a resposta

 
6. Por que os profissionais têm interesse na dentição do bebê ainda na vida intrauterina?

Confira aqui a resposta

 
7. Sobre as etapas de formação do esmalte dentário, assinale a alternativa correta.

A) Após a deposição de matéria orgânica, que é a primeira etapa de formação do esmalte, ocorrem a etapa de mineralização, na qual a matriz é parcialmente mineralizada, e a
etapa de maturação, quando o esmalte recém-mineralizado sofre o processo final de calcificação.

B) O esmalte dentário se forma em duas etapas, a saber, a etapa formativa e a etapa de maturação.
C) A primeira etapa de formação do esmalte dentário é a etapa de mineralização, na qual ocorre a deposição de matriz orgânica.
D) O processo de calcificação final do esmalte se dá já no início da formação, juntamente com a etapa de deposição da matriz orgânica.
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Confira aqui a resposta

 
8. Sobre a hipoplasia de esmalte, assinale a alternativa correta.

A) A hipoplasia pode afetar todos ou apenas alguns dentes e atinge apenas a dentição permanente.
B) A sífilis congênita acarreta defeitos de esmalte exclusivamente nos dentes pré-molares.
C) As infecções na gestante são um fator associado ao aparecimento da hipoplasia, sendo que as infecções bacterianas tendem a afetar o esmalte, o que não ocorre no caso de

infecções virais.
D) O uso indiscriminado de medicamentos como a tetraciclina e os Aines derivados do ácido pirazolônico durante a gravidez é responsável pelo aparecimento de dentes

amarelados.
Confira aqui a resposta

 
9. Sobre a primeira consulta odontológica do bebê, assinale a alternativa correta.

A) É consenso que a primeira consulta odontológica do bebê deve ser realizada apenas quando começarem a surgir os primeiros dentes.
B) O ideal seria que o bebê tivesse a primeira consulta odontológica realizada pela equipe de saúde no ambiente hospitalar, logo após o seu nascimento, quando os profissionais

podem detectar a presença de dentes natais.
C) Em geral, a primeira consulta odontológica se dá apenas após o 3º ano de idade.
D) A consulta odontológica do bebê não é essencial e deve ser realizada apenas quando houver suspeita de problemas odontológicos.

Confira aqui a resposta

 
10. Em relação aos dentes natais, é possível afirmar que

A) eles são considerados uma ocorrência corriqueira e não apresentam risco ao bebê.
B) é recomendada a extração de todos os dentes natais, independentemente de eles estarem maduros ou imaturos.
C) os dentes mais associados a essa anomalia são os incisivos centrais inferiores, seguidos dos superiores e dos caninos.
D) são uma ocorrência rara, associada, exclusivamente, a fatores genéticos.

Confira aqui a resposta

 
11. Observe as afirmações relacionadas ao aleitamento materno.

I — O aleitamento materno nas primeiras horas de nascimento do bebê pode diminuir a mortalidade infantil até o 28º dia.
II — Recomenda-se que a amamentação exclusiva se dê apenas até os 3 meses de vida, quando ela deverá ser complementada com alimentos que sejam fonte de cálcio, de

fósforo, de ferro e de vitaminas essenciais para o desenvolvimento total dos dentes.
III — Entre as vantagens da amamentação, é possível afirmar que ela estimula a respiração nasal, evita a atresia dos maxilares, o apinhamento dos dentes e as mordidas cruzada e

aberta.
IV — Recomenda-se que a amamentação continue até os 2 anos de idade do bebê.

Qual(is) está(ão) correta(s)?
 

A) Apenas a I.
B) Apenas a I, a III e a IV.
C) Apenas a II.
D) A I, a II, a III e a IV.

Confira aqui a resposta

 
12. Sobre a sucção sem fins nutritivos, é correto afirmar que

A) a chupeta deve ser estimulada e é indicada até os 3 anos de idade, pois ela está associada ao desenvolvimento da tonicidade muscular e da articulação temporomandibular.
B) embora seja um hábito indesejável, ela não ocasiona nenhum problema sério para o desenvolvimento odontológico do bebê.
C) ela é considerada um problema apenas em RNs, pois é nessa fase que ela pode ocasionar maloclusões dentárias.
D) hábitos como chupar dedos, chupeta e lábio podem persistir nas crianças pequenas e causar mordida aberta, cruzada e aprofundamento do palato.

Confira aqui a resposta

 
13. Sobre as recomendações referentes à higiene bucal do bebê, assinale a alternativa correta.

A) Recomenda-se que a higiene bucal do bebê seja realizada desde o nascimento e que ocorra, no mínimo, três vezes ao dia.
B) A escova de dentes é obrigatória já quando do irrompimento dos dentes anteriores.
C) Quando do surgimento dos dentes posteriores, deve ser sugerida a introdução da escova de dentes macia e já é possível a utilização de pasta dental fluoretada.
D) Os dentes posteriores do bebê devem ser limpos unicamente com o uso de gaze ou com as dedeiras de borracha, e a limpeza deve ser realizada duas vezes ao dia.

Confira aqui a resposta

 
14. Observe as afirmações relacionadas aos mitos e aos tabus no tratamento odontológico das gestantes.

I — Na gravidez, não existe nenhum tipo de barreira para o tratamento odontológico, porque, nessa fase, a gestante está muito motivada.
II — Quando a gestante não apresenta casos de urgência, o tratamento eletivo não pode ser adiado.
III — O profissional deve tomar certas medidas de cuidado para o atendimento da gestante, principalmente em relação aos anestésicos e às tomadas radiográficas.
IV — Em geral, as sequelas do não tratamento odontológico são mais prejudiciais à gestante e ao bebê do que o possível desconforto oriundo do tratamento.

Qual(is) está(ão) correta(s)?
 

A) Apenas a I.
B) Apenas a II.
C) Apenas a II, a III e a IV.
D) Apenas a III e a IV.

Confira aqui a resposta

 

■ ATENDIMENTO CLÍNICO

Está comprovado que o tratamento odontológico não é apenas seguro e eficaz durante a gestação, como também é necessário para promover saúde bucal e bem-estar à gestante.
LEMBRAR
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A literatura médico-odontológica apresenta inúmeros estudos que ressaltam a segurança do tratamento odontológico nessa fase do ciclo reprodutor feminino.

É imperativo que o cuidado odontológico seja planejado e ofertado de forma conjunta entre as equipes de saúde que atendem a paciente grávida.  O profissional deve estar ciente
da conduta clínica que pode ser tomada, o que pode ser prescrito, quais procedimentos podem ser adotados para que seja realizado um tratamento eficaz e seguro, garantindo a
saúde da gestante e de seu bebê.

A mulher grávida necessita de atendimento singular, uma vez que está muito mais sensível psicologicamente, e o espírito de preservação da espécie faz com que ela se preocupe mais com
quaisquer intervenções em seu corpo. É importante ressaltar que um dos fundamentos importantes na abordagem odontológica é o estabelecimento do vínculo de confiança mútua entre
profissional e paciente, que culmina na redução do medo e do estresse das consultas.

A PNSB — denominada Brasil Sorridente —, implantada em 2004, garante às gestantes que, ao iniciar o pré-natal na Atenção Primária à Saúde (APS), elas devam ser encaminhadas para
uma consulta odontológica, a qual deve incluir orientações sobre possibilidade de atendimento durante a gestação, diagnóstico de cárie e outras necessidades de tratamento curativo, exame
de tecidos moles e identificação de risco à saúde bucal, entre outras ações.

As ações educativo-preventivas são essenciais nesse momento, em que a gestante está aberta a novos conhecimentos, o que a levará a assumir novos hábitos de cuidado e de proteção
que se estenderão ao bebê e a toda a família,  justificando a ênfase da política nacional no cuidado a esse grupo especial.
 

15. Quanto à oferta do pré-natal odontológico, marque V (Verdadeiro) ou F (Falso).

(  ) No Brasil, o pré-natal odontológico não é ofertado nos serviços públicos de saúde.
(  ) O pré-natal odontológico tem sido ofertado quase que exclusivamente nos serviços odontológicos privados.
(  ) O pré-natal odontológico deve incluir, prioritariamente, ações de caráter clínico-assistencial apenas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
 

A) F — V — V
B) F — V — F
C) F — F — F
D) V — V — V

Confira aqui a resposta

 
16. Sobre as ações educativo-preventivas no pré-natal odontológico, assinale a alternativa correta.

A) Essas ações têm como objetivo principal conscientizar a mãe de maneira que ela saiba o momento certo de solicitar o auxílio especializado.
B) As ações educativo-pedagógicas não são recomendáveis nesse momento, pois a gestante não está aberta a novos conhecimentos, e devem ser feitas apenas após o

nascimento do bebê.
C) Essas ações são muito importantes nessa fase, pois as gestantes estarão abertas a novos conhecimentos, estando propícias a assumir novos hábitos de cuidado e de

proteção, que se estenderão ao bebê e a toda a família.
D) Apesar da importância dessas ações nessa época, a tendência é de que os hábitos aprendidos pelas gestantes se limitem ao cuidado próprio e ao cuidado do bebê.

Confira aqui a resposta

 

REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO
Os procedimentos odontológicos de emergência podem ser realizados durante todos os trimestres, se for levado em consideração que um atraso no tratamento eletivo possa resultar em
risco significativo para a mãe e um risco indireto ao feto.  Cuidados especiais devem ser tomados durante essas situações.

Primeiro trimestre
O primeiro trimestre compreende o 1º dia do último período menstrual até 13 semanas e 6 dias de gestação. Nessa fase, está ocorrendo a organogênese fetal, e esse é o período de maior
risco para a teratogenicidade.

As náuseas e os enjoos são bastante comuns nos primeiros meses de gestação e acontecem, em especial, pela manhã, sendo, portanto, recomendável que as consultas
odontológicas não sejam marcadas nesse horário.

O diagnóstico, a profilaxia e o tratamento odontológico em geral, incluindo a tomada de raio X quando necessária, podem ser realizados com segurança durante o primeiro trimestre de
gestação, a fim de diagnosticar os problemas que exigem tratamento imediato.

Segundo trimestre
O segundo trimestre é o período que vai da 14ª até a 27ª semana de gestação. Esse é o período mais indicado para o tratamento odontológico.

No segundo trimestre, é comum que as náuseas e os enjoos já tenham passado e um grande bem-estar e disposição tomam conta da mulher. O útero ainda não está com o volume tão
aumentado, principalmente se a mulher for primigesta, favorecendo a posição da gestante na cadeira odontológica.

Durante o segundo trimestre de gestação, podem ser realizados todos os tipos de procedimentos odontológicos, incluindo procedimentos cirúrgicos (cirurgia oral menor) e endodônticos.

Terceiro trimestre
O terceiro trimestre vai da 28ª semana até o nascimento. É característico dessa fase o cansaço da gestante, pois ela alcança o volume máximo do seu útero. São comuns os inchaços,
especialmente dos membros inferiores (MMII), o retorno das náuseas e das azias (por causa do aumento uterino e da dificuldade em se alimentar) e os problemas com a locomoção.

Nesse período, quando a paciente grávida fica em posição supina, o útero gravídico pode obstruir a VCI e a veia pélvica, dificultando o retorno venoso para o coração e causando síndrome
hipotensiva supina (SHS) — descrita em maiores detalhes na seção seguinte. Assim, recomenda-se que a paciente seja acomodada em decúbito lateral, com angulação da cadeira
odontológica de 45° graus em relação ao solo, tornando o momento em que estiver sob tratamento o mais confortável possível.

É importante que os procedimentos odontológicos no terceiro trimestre de gestação sejam mais breves,  girando em torno de 30 minutos de atendimento.

POSICIONAMENTO NA CADEIRA ODONTOLÓGICA
Já foi mencionado neste artigo que, a partir da 30  SVIU, o débito cardíaco materno é ligeiramente reduzido, por causa da obstrução da VCI pelo útero gravídico. Essa compressão parece
estar relacionada com a SHS durante esse período.
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estar relacionada com a SHS durante esse período.

A SHS é causada por uma diminuição da pressão arterial (PA) e da frequência cardíaca (FC) quando a paciente está em decúbito dorsal. A causa da SHS está relacionada com a
compressão da VCI pelo útero gravídico, o que resulta em até 14% de diminuição do débito cardíaco.

As manifestações clínicas da SHS podem incluir um aumento inicial transitório da FC e da PA, seguido por hipotensão, por bradicardia e por síncope.  Nessas situações, a grávida
desloca o útero para o lado esquerdo instintivamente, para aliviar a pressão sobre a VCI, sendo suficiente para corrigir a SHS.

O conhecimento das condições clínicas da SHS é essencialmente importante quando se relaciona com o atendimento odontológico da gestante, já que a posição em decúbito dorsal pode
favorecer a compressão da VCI  e contribuir para o aparecimento da SHS. Dessa forma, recomenda-se que a paciente grávida seja acomodada na posição em decúbito lateral,
particularmente no terceiro trimestre de gestação, quando o aumento do volume uterino passa a ser significativo.

O deslocamento do útero para o lado esquerdo é obtido pela colocação de um pequeno travesseiro sob o quadril direito da paciente, levantando o quadril direito e a nádega cerca de
15 graus. De forma alternativa, a paciente pode inclinar-se sobre o seu lado esquerdo, reduzindo, assim, a pressão sobre a VCI.  Recomenda-se, também, que a cadeira
odontológica esteja em 45 graus em relação ao solo, em vez dos 60 graus usualmente utilizados com a maioria dos pacientes. Na posição de 45 graus, a paciente fica “sentada”,
quando comparada à posição “deitada” de 60 graus, contribuindo, também, com a prevenção da SHS.

As Figuras 4A e B ilustram a compressão da VCI pelo útero gravídico.

Figura 4 — Esquema demonstrativo da compressão da VCI  pelo útero gravídico, dependendo da posição que a gestante adota. A) Útero gravídico
em decúbito dorsal. B) Útero gravídico em decúbito lateral.
Fonte: Imagem elaborada pelo Dr. Renato Baldan e gentilmente cedida para este artigo.

Nas Figuras 5A e B, é possível verificar os posicionamentos adequados da gestante na cadeira odontológica.

Figura 5 — Esquema demonstrativo do posicionamento da gestante na cadeira odontológica. A) Inclinação da cadeira odontológica em 45 graus em
relação ao solo. B) Uso de travesseiro sob o quadril direito para deslocamento à esquerda.
Fonte: Imagem elaborada pelo Dr. Renato Baldan e gentilmente cedida para este artigo.

PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL
As consultas com o dentista são importantes para o controle das doenças bucais, ao prevenir, diagnosticar e tratar os problemas bucais que porventura vierem a se manifestar na gestação.

A paciente deve comunicar a gravidez ao seu dentista, para que os cuidados específicos necessários sejam tomados durante o seu atendimento.

Em um estudo conduzido pela Faculdade de Odontologia de Araçatuba, foi verificado que a maioria (87%) das gestantes necessitava apenas de aconselhamento educativo-preventivo, que
pode ser instituído de forma simples e eficaz, visando à orientação das pacientes quanto à sua saúde bucal e de seus bebês.

A maioria das doenças gengivais pode ser prevenida ou controlada durante a gestação com a instituição de um programa de higiene bucal e remoção de placa e cálculo dental.

O atendimento odontológico da gestante deve envolver o controle de placa, realizado por meio da motivação e da participação da paciente, levando-se em consideração a avaliação
de risco, o grau de reabilitação e as áreas de difícil acesso, entre outros aspectos. Recomenda-se o uso de flúor e de clorexidina, caso haja uma grande retenção de placa
bacteriana. Uma abordagem complementar envolve a análise da dieta, que é complexa e, em muitos casos, deveria ser realizada por uma equipe multiprofissional, composta por
cirurgião-dentista, médico e nutricionista.

Na educação em saúde bucal, o clínico não deve restringir-se à análise do número de vezes em que a paciente ingere açúcar, mas essa análise deve ser parte de um processo de promoção
de saúde e deve abranger o exame clínico, os exames complementares e a análise nutricional em si, realizada por meio de registros específicos, como o questionário de frequência, o diário
de dieta, a história dietética, entre outros.

Nas consultas periódicas para controle da saúde bucal das grávidas, é importante instituir uma rotina padronizada para a execução dos procedimentos de manutenção, rotina essa que
possa ser modificada para atender as necessidades de cada caso em especial. O fundamental é que a gestante seja o agente principal dessa transformação, capacitada para o
autocuidado e para a promoção da própria saúde.

A avaliação do risco da paciente gestante também deve considerar os determinantes sociais da saúde envolvidos no processo saúde-doença. É com o compromisso perante a educação
para a saúde, assumido pelos profissionais na busca de um cuidado capaz de oferecer à paciente o reconhecimento de seus direitos e a consciência sobre o seu real lugar como agente de
sua própria saúde, que efetivamente se estará contribuindo para uma condição de vida mais digna da população.

Os cuidados com a higiene bucal merecem atenção especial. Na prática clínica, observa-se que é muito comum a paciente gestante relatar enjoo com o uso de dentifrícios (pasta
dental), especialmente os de cor branca. Nesses casos, recomenda-se a troca pela pasta de dente em gel, o que, na maioria das vezes, funciona bem.
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17. Sobre o melhor período para fazer o pré-natal odontológico da paciente, assinale a alternativa correta.

A) A partir da 13ª semana de gestação.
B) No segundo trimestre.
C) No segundo e no terceiro trimestre.
D) A partir do primeiro trimestre.

Confira aqui a resposta

 
18. Sobre o tratamento odontológico nas diversas etapas da gestação, assinale a alternativa correta.

A) No primeiro trimestre, recomenda-se que os procedimentos odontológicos sejam marcados, preferencialmente, pela manhã.
B) No terceiro trimestre de gestação, recomenda-se que os procedimentos odontológicos sejam mais breves, girando em torno de 30 minutos.
C) O terceiro trimestre é o período de maior risco para teratogenicidade, devendo-se, então, evitar completamente os procedimentos nessa fase.
D) A partir do segundo trimestre, o útero gravídico pode obstruir a VCI e a veia pélvica, dificultando o retorno venoso para o coração e causando SHS, de modo que a posição da

paciente na cadeira odontológica deverá ser em decúbito lateral.
Confira aqui a resposta

 
19. Sobre as manifestações clínicas e os sintomas da SHS, assinale a alternativa correta.

A) A SHS caracteriza-se por um aumento súbito e persistente da PA e da FC quando a paciente está em decúbito dorsal.
B) Quando a SHS ocorre, a mãe instintivamente desloca o útero para o lado direito, o que corrige a situação.
C) As manifestações clínicas da SHS podem incluir um aumento inicial transitório da FC e da PA, seguido por hipotensão, por bradicardia e por síncope.
D) A causa da SHS relaciona-se com a compressão da VCI pelo útero gravídico, o que resulta em até 35% de diminuição do débito cardíaco.

Confira aqui a resposta

 
20. Sobre o atendimento odontológico da gestante, assinale a alternativa correta.

A) O atendimento da gestante deve envolver o controle de placa, realizado por meio da motivação e da participação da paciente, levando-se em consideração, entre outros
fatores, a avaliação de risco, o grau de reabilitação e as áreas de difícil acesso.

B) Em casos de grande retenção de placa bacteriana, recomenda-se o uso de clorexidina de maneira isolada, sendo que o flúor é contraindicado, pois pode causar danos aos
dentes.

C) Quanto aos fatores nutricionais, o cirurgião-dentista deve se restringir à análise do consumo de açúcar, uma vez que apenas esses dados são relevantes para o tratamento
odontológico imediato.

D) Quanto aos cuidados com a higiene bucal da gestante, o cirurgião-dentista deve recomendar a ela o uso exclusivo de dentifrícios de cor branca, mesmo que a gestante relate
enjoos com o seu uso.

Confira aqui a resposta

 

■ PRESCRIÇÃO MEDICAMENTOSA EM ODONTOLOGIA
A prescrição de medicamentos para a gestante deve ser cautelosa. A barreira placentária, na prática, não impede que os medicamentos ingeridos durante a gestação atinjam o feto, e esses
podem causar prejuízos de diversos efeitos ao desenvolvimento fetal. Para isso, é imprescindível que o profissional da saúde seja profundo conhecedor do assunto, embasado
cientificamente para a tomada de decisão clínica.

A seguir, serão descritas, de forma breve — visto que o assunto não se esgota aqui —, as recomendações para a prescrição dos principais medicamentos de uso odontológico à paciente
gestante.

No Quadro 3, está apresentada, de forma esquemática, a classificação dos fármacos odontológicos de acordo com a Food and Drug Administration (FDA), tomando por base,
predominantemente, o primeiro trimestre da gestação.

Quadro 3

CLASSIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS FÁRMACOS DE USO ODONTOLÓGICO PARA A PACIENTE GESTANTE

Classe Fármaco Categoria
de risco

Efeito sobre o lactante ou lactente

Antibióticos Amoxicilina B Mínimo

Cefalosporina B Mínimo

Eritromicina (*exceto estolato de
eritromicina)

B Mínimo (risco de hepatite colestática)

Azitromicina B Mínimo

Clindamicina B Mínimo

Tetraciclina D Manchamento dental; inibição do desenvolvimento ósseo na criança

Cloranfenicol X Toxicidade materna; risco de morte fetal

Metronidazol B Usar com cautela

Analgésicos Acetaminofeno B Mínimo (o consumo elevado pode levar a lesões hepáticas e renais na mãe e no feto)

Codeína C Malformações do aparelho respiratório

AAS C Inibe a síntese de PG

Ibuprofeno (após o 1º trimestre e
por 24–72 horas apenas)

B Após o 3º trimestre, inibe a síntese de PG

Dipirona B 1º trimestre — malformação do feto; 3º trimestre — risco de fechamento prematuro do ducto arterial e de complicações
perinatais decorrentes do prejuízo da agregação plaquetária da mãe e do RN

Anti-inflamatórios Cetoprofeno D Após o 3º trimestre: inibe a síntese de PG

Diclofenaco de sódio D Inibe a síntese de PGs; prolonga a gravidez

ATIVIDADES
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Naproxeno D Após o 3º trimestre: inibe a síntese de PG

Anestésicos locais Lidocaína B Risco mínimo

Prilocaína B Risco de metemoglobinemia

Mepivacaína C Possível associação com teratogênese em estudos com animais

Bupivacaína C Possível associação com teratogênese em estudos com animais

Agente adrenérgico Epinefrina C Pode reduzir o fluxo de sangue uterino e a contratilidade

Sedativos, ansiolíticos e
antidepressivos

Diazepam D Malformações cardiovasculares; fenda palatina; lábio leporino

Lorazepam D Risco de síndrome de abstinência fetal; lábio leporino

Fluoxetina B Risco de síndrome de abstinência fetal

Amitriptilina D Taquicardia fetal; abstinência fetal; efeitos anticolinérgicos fetais; retenção urinária; obstrução intestinal; risco mínimo de
teratogenicidade

Antimicrobianos Clorexidina B Risco mínimo

Anticoagulantes Varfarina X Hemorragia fetal; risco de aborto

Antiviral Aciclovir C Não há estudos controlados

Antifúngico Cetoconazol C Possível associação com teratogênese em estudos com animais; reduz a produção de cortisol

Protetores gástricos Omeprazol C Não há estudos controlados

Ranitidina B Risco mínimo

AAS: ácido acetilsalicílico; PG: prostaglandina; RN: recém-nascido.
Fonte: Adaptado de Shessel e colaboradores (2013);  Haas e colaboradores (2000);  Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (2003).

O Quadro 4 apresenta a classificação dos fármacos odontológicos de acordo com a FDA.
Quadro 4

CLASSIFICAÇÃO DOS FÁRMACOS ODONTOLÓGICOS DE ACORDO COM A FOOD AND DRUG ADMINISTRATION

Categoria Observação

 
A

Medicamentos e substâncias para os quais os estudos controlados em mulheres não têm mostrado risco para o feto durante o 1º trimestre e a possibilidade de dano fetal é bastante remota.

 
B

Os estudos realizados em animais não indicam que a substância oferece risco para o feto, mas não há estudos controlados em humanos que mostrem efeitos adversos sobre o feto. Deve-
se considerar os medicamentos e as substâncias incluídos nessa categoria de prescrição com cautela.

 
 
C

Os estudos em animais têm demonstrado que esses medicamentos podem exercer efeitos teratogênicos ou são tóxicos para os embriões, mas não há estudos controlados em mulheres ou
não há estudos controlados disponíveis em animais e em humanos. Deve-se considerar os medicamentos e as substâncias incluídos nessa categoria de prescrição com risco.

 
 
D

Existe evidência de risco para os fetos humanos, mas os benefícios em certas situações, por exemplo, nas doenças graves ou que põem em risco a vida e para as quais não existe outra
alternativa terapêutica, podem fazer com que o uso durante a gravidez esteja justificado, apesar dos riscos. Deve-se considerar os medicamentos e as substâncias incluídos nessa categoria
de prescrição como de alto risco.

 
 
X

Estudos em animais ou em humanos têm demonstrado que o medicamento causa alterações fetais ou há evidência de aumento no risco para o feto com base na experiência em humanos
ou ambos. O risco supera claramente qualquer possível benefício. Deve-se considerar os medicamentos e as substâncias incluídos nessa categoria de prescrição como de perigo.

ANALGÉSICOS
O analgésico de eleição para a gestante é o acetaminofeno, que é um fraco inibidor de PG e acarreta menores riscos à gestante. No entanto, o acetaminofeno pode ser excretado no leite
materno. Por isso, a ingestão de acetaminofeno durante o período de aleitamento materno deve levar em consideração os riscos e os benefícios para a nutriz e para o lactente.

O AAS está relacionado com o risco de hemorragia pós-parto e com complicações no parto para a mãe e para a criança. Já a dipirona pode estar relacionada com a agranulocitose
fetal e tem seu uso contraindicado na gestação.

ANTIBIÓTICOS
O antibiótico de eleição para a gestante é a amoxicilina, que apresenta excelente tolerância pela mãe e é inócua ao feto. Para a paciente alérgica à amoxicilina, é indicada a eritromicina. A
cefalosporina apresenta farmacocinética, tolerância e riscos durante a gestação similares aos da penicilina.

As sulfonamidas e o cloranfenicol devem ser evitados durante a gestação, por apresentarem potencial teratogênico e causarem imaturidade renal, deficiência enzimática, problemas
hematológicos e a síndrome cinzenta do RN prematuro, respectivamente. A tetraciclina não deve ser prescrita à gestante, pelo risco de pigmentação dos dentes do bebê.

A tetraciclina tem a capacidade de se ligar à hidroxiapatita (HA) no esmalte dentário em desenvolvimento, prejudicando sua formação e causando descoloração do dente. Além disso, esse
fármaco tem apresentado potencial de atuar sobre a formação óssea.

ANTI-INFLAMATÓRIOS
Os anti-inflamatórios não devem ser prescritos à gestante. Por atuarem na síntese das PGs, os anti-inflamatórios causam bloqueio na produção de PGs e tromboxano, levando à
predisposição para o aumento do sangramento; também podem levar à constrição do ducto arterioso intrauterino e ao prolongamento da gestação e do trabalho de parto.

ANSIOLÍTICOS E ANTIDEPRESSIVOS
O uso de ansiolíticos e de antidepressivos em gestantes deve ser analisado levando-se em consideração os riscos e os benefícios para a grávida e para o feto. Alguns ansiolíticos e
antidepressivos deprimem a função do sistema nervoso central (SNC) no RN e podem causar a síndrome de abstinência no bebê.

ANTICOAGULANTES
Os anticoagulantes são teratogênicos e devem ser evitados durante a gestação. Em gestantes, os anticoagulantes podem causar
 

defeitos congênitos;
aborto;
hipoplasia nasal;
calcificações epifisárias.
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calcificações epifisárias.
 

21. Considerando a classificação dos fármacos pela FDA, sobre os fármacos da categoria C, assinale a alternativa correta.

A) De acordo com estudos em animais, os fármacos da categoria C podem exercer efeitos teratogênicos ou são tóxicos para os embriões, mas não há estudos controlados em
mulheres ou não há estudos controlados disponíveis em animais e em humanos.

B) Os fármacos da categoria C não têm mostrado risco para o feto durante o primeiro trimestre de gestação, e a possibilidade de dano fetal é bastante remota.
C) De acordo com estudos, os fármacos da categoria C causam alterações fetais ou há evidência de aumento no risco para o feto com base na experiência em humanos ou em

animais. O risco supera claramente qualquer possível benefício.
D) Segundo os estudos, os fármacos da categoria C apresentam evidências de risco para fetos humanos, mas, em algumas situações, os benefícios desses medicamentos

superam os riscos.
Confira aqui a resposta

 
22. Sobre a prescrição de antibióticos em odontologia para gestantes, assinale a alternativa correta.

A) A eritromicina é contraindicada em gestantes, pois apresenta potencial teratogênico e causa deficiência enzimática.
B) O antibiótico de eleição para a gestante é a amoxicilina, a qual apresenta excelente tolerância pela mãe e é inócua ao feto.
C) Para gestantes alérgicas à amoxicilina e à eritromicina, recomenda-se a utilização de sulfonamidas, que possuem boa tolerância e não acarretam problemas ao feto.
D) A cefalosporina é contraindicada, pois ocasiona pigmentação dos dentes do bebê.

Confira aqui a resposta

 
23. Sobre a prescrição de anti-inflamatórios para gestantes em tratamento odontológico, assinale a alternativa correta.

A) São medicamentos seguros, que não atravessam a barreira placentária.
B) Os anti-inflamatórios devem ser prescritos com cautela ao final da gestação, pois podem ocasionar prematuridade.
C) Os anti-inflamatórios devem ser utilizados apenas no primeiro trimestre de gestação, quando não apresentam potencial de risco ao feto.
D) Os anti-inflamatórios não devem ser prescritos à gestante, pois causam predisposição para o aumento do sangramento e podem levar à constrição do ducto arterioso

intrauterino e ao prolongamento da gestação e do trabalho de parto.
Confira aqui a resposta

 

■ RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA
Os raios X são um tipo de radiação eletromagnética que tem uma potencial capacidade de ionizar a matéria e passar por ela. Essa ionização fica alojada dentro das células de ácido
desoxirribonucleico (DNA) e, dependendo da quantidade de radiação e da fase gestacional, pode afetar o desenvolvimento e a maturação de algumas células do feto, provocando a
malformação.  No entanto, as radiografias de uso odontológico podem ser utilizadas com segurança, porque a radiação a que o feto fica exposto dentro do útero é insignificante.

O segundo trimestre de gestação é o melhor período para a utilização das radiografias de uso odontológico. Deve-se evitar realizar o exame no primeiro trimestre, por causa dos
processos de diferenciação tecidual e da formação dos órgãos do feto que estão acontecendo nesse período.

É importante que se avalie a real necessidade de radiografias para o diagnóstico odontológico, a fim de não banalizar o seu uso com a paciente gestante. Recomenda-se empregar filmes
ultrarrápidos, que permitam um menor tempo de exposição (de 0,2 a 0,3 segundos) ou utilizar radiografia digital. 

As radiações inferiores a 5 a 10rads não prejudicam o bebê. Apenas radiações acima de 250rads, antes de 16 semanas de gestação, oferecem risco para o desenvolvimento de
malformações do feto, tais como microcefalia, microftalmia, retardo mental e catarata.

No consultório odontológico, a radiografia mais utilizada é a radiografia periapical ou bite-wing, e a radiação emitida nesse tipo de exame corresponde a 0,01milirad. Ou seja, seriam
necessárias 500 mil tomadas radiográficas para que a gestante ficasse exposta ao risco de ter um bebê com malformação congênita (considerando-se como dose prejudicial aquelas
acima de 5rads), situação essa impossível de acontecer.

A tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC), ou, em inglês, cone beam computed tomography (CBCT) tem sido amplamente utilizada na odontologia nos últimos anos,
principalmente nas especialidades de cirurgia, implante, patologias craniofaciais e desordens da articulação temporomandibular.

A radiação a que uma paciente estaria exposta quando submetida à TCFC corresponde à mesma taxa de uma série de radiografias convencionais de boca inteira. É certo que a indicação
do uso de TCFC deve ser planejada e justificada, para se evitar exposição radiológica desnecessária.

Na TCFC, é imprescindível a proteção da gestante com avental de chumbo até a região das gônadas e com protetor de tireoide. A espessura mínima do avental deve ser de
0,25mm. É importante destacar, ainda, a necessidade de o aparelho de raio X estar calibrado, com a filtração e com a colimação corretas. Tais cuidados são necessários não apenas
para a gestante, mas também para todos os pacientes de um consultório odontológico.

■ ANESTÉSICOS LOCAIS
O uso de anestésicos locais em odontologia é aceitável e seguro. No entanto, esse tipo de medicação atravessa livremente a placenta, e seu potencial de toxicidade fetal deve ser
considerado. É necessário que o profissional esteja atento para as condições de saúde da paciente, para a dose máxima recomendada e para a utilização de vasoconstritor.

O uso de vasoconstritor com anestésico local em gestantes ainda é controverso, porém é permitido. Deve-se buscar obter um efeito anestésico suficiente e evitar a liberação de
catecolaminas endógenas, causada pela ansiedade e pela submissão a processos dolorosos.

Os vasoconstritores mais comumente utilizados em gestantes são as catecolaminas — tais como adrenalina (epinefrina) e noradrenalina (norepinefrina) — e as não catecolaminas, como
fenilefrina.

A preocupação com o uso de epinefrina em gestantes diz respeito ao risco de injeção intravascular acidental, a qual pode causar vasoconstrição arterial intrauterina e decréscimo do
fluxo sanguíneo intrauterino.  No entanto, a utilização de epinefrina contribui para que haja menor absorção do agente anestésico, diminuição da toxicidade e prolongamento do
tempo de duração da anestesia.

Atenção especial deve ser dada para o uso do vasoconstritor felipressina, que é contraindicado para pacientes gestantes, pois apresenta risco de aumentar a contratilidade uterina.
Também a fenilefrina deve ser evitada, pois diminui a circulação placentária e dificulta a fixação do óvulo no útero.

A lidocaína é o anestésico local de primeira escolha para gestantes. A lidocaína é utilizada em baixas doses e, apesar de atravessar a barreira placentária, não atinge o feto,
independentemente do trimestre de gestação. Os agentes anestésicos locais exibem um início de ação mais rápido e duração mais prolongada durante a gestação, e a lidocaína tem efeito
entre 2 e 5 minutos e é efetiva por 1 a 2 horas, dependendo da dose e de cada paciente.

ATIVIDADES
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entre 2 e 5 minutos e é efetiva por 1 a 2 horas, dependendo da dose e de cada paciente.

A solução que apresenta maior segurança para uso em gestantes em procedimentos odontológicos é a lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000, recomendando-se a dose máxima de
dois tubetes por sessão.

Quando o procedimento odontológico a ser realizado na gestante irá ultrapassar o tempo de ação da lidocaína, pode-se optar pelo uso de mepivacaína ou de bupivacaína, sempre
respeitando a dose mínima recomendada para o controle efetivo da dor.

Ambos os anestésicos, mepivacaína ou bupivacaína, são classificados na categoria C da FDA e seu uso deve ser feito pesando-se os riscos e os benefícios para a gestante, que podem ser
visualizados no Quadro 3.

A prilocaína é um anestésico de maior toxicidade do que a lidocaína, produz pouca vasodilatação e, portanto, pode ser utilizada sem vasoconstritor. A prilocaína é considerada uma
alternativa quando há contraindicações para o uso de anestésico com vasoconstritor.

A indicação de prilocaína é limitada, pelo risco de dificultar a circulação placentária e provocar a metemoglobinemia. Esse agente anestésico produz um metabólito chamado ortotoluidina,
que é capaz de transformar a hemoglobina em meta-hemoglobina, especialmente quando se administra em altas doses, e só irá se manifestar após uma dose de 8mg/kg.

A metemoglobinemia pode levar a um quadro de cianose, e sua severidade irá depender da quantidade de medicamento absorvido no local da injeção e da presença de fatores de
risco, como doenças cardíacas e anemias.

■ FLÚOR NA GESTAÇÃO
Sabe-se que o flúor é um dos meios mais eficazes para a prevenção da cárie. Por muito tempo predominou o conceito de que se incorporando o flúor ao dente formaria o composto
molecular fluorapatita (FA), o qual, sendo menos solúvel do que a HA — originária da estrutura natural do dente —, não só explicaria a menor ocorrência de cárie quando da ingestão de
água fluoretada, como justificaria o uso de flúor sistêmico (na forma de suplementos, por exemplo, medicamentos fluoretados).

Na realidade, quando se ingere flúor durante a formação dos dentes, não se forma FA, mas incorpora-se uma quantidade de flúor correspondente a, aproximadamente, apenas 10% de
substituição de HA por FA, sendo que tal concentração não torna os dentes mais resistentes à produção de ácidos pelas bactérias (o que leva à ocorrência de lesão cariosa).

Atualmente, há um consenso de que o flúor importante é aquele mantido de forma constante na cavidade bucal, o qual é capaz de interferir com a dinâmica do processo de cárie,
reduzindo a quantidade de minerais perdidos quando do fenômeno da desmineralização e ativando a quantidade de resposta quando da remineralização salivar.

O estudo clássico de Leverett e colaboradores,  em 1997, contribuiu para os achados sobre o uso do flúor. Utilizando o desenho de um estudo clínico duplo-cego, 1.400 mulheres grávidas,
residentes em área não fluoretada, foram aleatoriamente divididas em dois grupos:
 

no grupo intervenção, as gestantes receberam pastilhas diárias de 1mg de flúor, durante o segundo e o terceiro trimestres;
no grupo controle, as gestantes receberam diariamente placebo, durante o mesmo período.

Esperava-se que o flúor pudesse reduzir a incidência de cárie nos filhos das mulheres que participaram do estudo de Leverett e colaboradores  aos 3 e 5 anos de idade. No entanto, os
resultados demonstraram que não houve diferença estatística na prevalência de cárie entre as crianças das mulheres provenientes dos grupos intervenção e controle.

O estudo de Leverett e colaboradores  foi determinante na tomada de decisão clínica acerca da recomendação do uso de flúor pré-natal.

Sabe-se, hoje, que a ação tópica do flúor é a mais relevante, e não se recomenda mais a ingestão de flúor sistêmico.  Dessa forma, a gestante deve ser orientada para utilizar o flúor na
forma de dentifrício, e nos locais em que há fluoretação da água de abastecimento público, ingerir a água fluoretada, com o objetivo de se prevenir contra a doença cárie. Para a prevenção
da cárie no bebê, os mesmos cuidados devem ser tomados. No entanto, vale destacar que o flúor de forma isolada não impede a doença cárie, destacando-se a importância dos
controles da placa dental e/ou da dieta.
 

24. Sobre a utilização de radiografia odontológica durante a gestação, assinale a alternativa correta.

A) A gestante pode ser submetida à radiografia odontológica, porém é mais prudente que a radiografia seja evitada.
B) A gestante não pode, de forma alguma, ser submetida à radiografia odontológica.
C) Apesar das evidências científicas, ainda há muitas dúvidas sobre a segurança do uso de radiografias odontológicas durante a gestação.
D) A gestante pode tirar radiografias odontológicas, em qualquer período de sua gravidez, pois esse procedimento não oferece riscos ao bebê, desde que respeitado o uso de

protetores.
Confira aqui a resposta

 
25. Observe as afirmações referentes ao uso de anestésicos locais em odontologia.

I — O uso de vasoconstritores com anestésicos é absolutamente contraindicado em gestantes, pelos possíveis riscos para o feto.
II — O uso de anestésicos locais em odontologia é aceitável e seguro, mas os anestésicos locais atravessam livremente a placenta e seu potencial de toxicidade fetal deve ser

considerado.
III — Entre os vasoconstritores, a felipressina é contraindicada para pacientes gestantes, pois apresenta risco de aumentar a contratilidade uterina.
IV — Os agentes anestésicos locais exibem um início de ação mais lento e duração menos prolongada durante a gestação.

Qual(is) está(ão) correta(s)?
 

A) Apenas a I.
B) Apenas a II e a III.
C) Apenas a III e a IV.
D) Apenas a IV.

Confira aqui a resposta

 
26. Entre os anestésicos utilizados no tratamento odontológico, sobre a solução que apresenta maior segurança para uso em gestantes, assinale a alternativa correta.

A) Lidocaína associada com adrenalina.
B) Prilocaína associada com felipressina.
C) Mepivacaína associada com felipressina.
D) Bupivacaína sem o uso de vasoconstritor.

Confira aqui a resposta

 
27. Observe as afirmações relacionadas à utilização de flúor na gestação.

I — O flúor é um agente importante na prevenção da cárie dentária e foi um dos principais responsáveis pela queda na ocorrência das doenças na população mundial.
II — O flúor disponível em dentifrícios e na água fluoretada é suficiente para a prevenção da cárie dentária para a grande maioria das pessoas.
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II — O flúor disponível em dentifrícios e na água fluoretada é suficiente para a prevenção da cárie dentária para a grande maioria das pessoas.
III — As gestantes precisam, a partir do segundo trimestre de gestação, receber doses diárias de flúor, na forma de suplementos, na concentração de 1mg.
IV — O ideal é o flúor mantido de forma constante na cavidade bucal em vez do flúor ingerido.

Qual(is) está(ão) correta(s)?
 

A) Apenas a I.
B) Apenas a I, a II e a IV.
C) Apenas a II e a III.
D) A I, a II, a III e a IV.

Confira aqui a resposta

 

■ CASO CLÍNICO

Gestante primípara, de 25 anos de idade, em consulta de rotina com o médico pré-natalista, comenta que está com medo de acontecer com ela o que aconteceu com sua mãe e
com sua avó: ambas perderam pelo menos um dente na gestação. Sua gengiva está sangrando e apareceu uma “bolinha” vermelha em cima da gengiva. Por isso, não está
conseguindo passar o fio dental.

 

28. Qual é a conduta que o pré-natalista pode adotar em relação à situação relatada no caso clínico?

Confira aqui a resposta

 

■ CONCLUSÃO
O pré-natal odontológico está contemplado entre os direitos da mulher e deve ser implementado nas práticas de saúde, seja nos serviços públicos, seja nos serviços privados. O pré-natal
odontológico não requer grandes investimentos financeiros, e o impacto na qualidade de vida e na promoção da saúde da gestante é inquestionável.

Os profissionais da saúde bucal devem estar preparados para o atendimento de gestantes. Os cuidados específicos são simples e fáceis de se executar. Toda a equipe de saúde bucal deve
estar envolvida, pois somente com a colaboração e com a participação de todos é que os mitos e os tabus que envolvem o atendimento odontológico da gestante poderão ser superados.

■ RESPOSTAS ÀS ATIVIDADES E COMENTÁRIOS
Atividade 1
Resposta: C
Comentário: Durante a gestação, o débito cardíaco aumenta em cerca de 30 a 50% de seu total, quando comparado à paciente não gestante, aumento que irá ocorrer a partir da 16ª SVIU,
atingindo seu pico por volta da 24ª SVIU. Após a 30ª semana, o débito cardíaco é parcialmente reduzido, por causa do volume aumentado do útero, podendo obstruir a VCI. O volume
sanguíneo também aumenta proporcionalmente com o débito cardíaco, em decorrência, principalmente, do aumento da retenção de líquidos, podendo alcançar a marca de 40% a mais
durante toda a gestação.

Atividade 2
Resposta: B
Comentário: As evidências científicas disponíveis demonstram que os estudos sobre a doença periodontal materna na gestação apresentam limitações metodológicas, colocando em xeque
sua validade. Além disso, é provável que outros fatores de risco, relacionados tanto com a doença periodontal quanto com o parto prematuro, possam induzir a uma falsa associação de
causa e efeito.

Atividade 3
Resposta: A
Comentário: Os estudos epidemiológicos recentes comprovaram que, durante a gravidez, é observada uma significativa proliferação de microrganismos na cavidade oral, sendo que, durante
o primeiro e o segundo trimestres da gestação, os trabalhos têm demonstrado uma maior incidência de bactérias da espécie Porphyromonas gingivalis e Aggregatibacter
actinomycetemcomitans no sulco gengival e, no segundo e no terceiro trimestres, uma presença maior de espécies de Candida.

Atividade 4
Resposta: B
Comentário: A cárie é bastante recorrente durante a gestação e ocorre, em especial, pelas mudanças nos hábitos alimentares. Os fatores responsáveis pelo desenvolvimento da cárie dental
são o acúmulo de bactérias sobre os dentes e a ingestão frequente de açúcar. Embora faça parte do ideário popular que gestação é prejudicial aos dentes, o seu efeito no desenvolvimento e
na progressão da doença não está claro, não havendo comprovação de uma relação direta entre gestação e cárie. Durante a gestação, o ambiente bucal está alterado e, dentre os fatores
que podem estar relacionados à incidência de cáries, o excesso de secreção salivar nos primeiros meses de gestação pode provocar náusea e vômito, que, se persistirem até o final da
gravidez, podem provocar queda da capacidade tampão da saliva, fator importante no aumento do risco de desmineralização dental e no desenvolvimento de cárie e de lesões erosivas.
Além disso, as náuseas favorecem um descuido maior com a higiene bucal por parte da gestante, o que, juntamente com a ingestão de carboidratos e de sacarose várias vezes ao dia, em
decorrência da ansiedade, contribui para que haja um acúmulo de biofilme dental, comumente denominado placa bacteriana. A esse respeito, a dieta é fator de risco para o desenvolvimento
de lesões de cárie em pacientes de qualquer faixa etária ou de qualquer condição de vida; os carboidratos da dieta, principalmente a sacarose, são estimuladores da cárie e exercem seu
efeito cariogênico localmente na superfície dental.

Atividade 5
Resposta: D
Comentário: Com relação à cronologia de formação dos dentes, os incisivos e os caninos permanentes, bem como o primeiro molar permanente, têm seus germes dentais formados entre o
3º e o 4º MVIU.

Atividade 6
Resposta: O interesse dos profissionais pela dentição do bebê ainda na vida intrauterina está relacionado ao fato de que o esmalte dentário em formação apresenta alta sensibilidade
metabólica, e qualquer fator exógeno/endógeno durante os estágios de desenvolvimento e de maturação (desenvolvimento do ameloblasto) pode causar anomalias ao esmalte dentário de
maneira irreversível.

Atividade 7
Resposta: A
Comentário: O esmalte é um tecido dentário mineralizado que recobre e protege a superfície da coroa dental, e a sua formação ocorre em três etapas — a etapa formativa, na qual há
deposição de matriz orgânica; a etapa de mineralização, em que a matriz é parcialmente mineralizada; e a etapa de maturação, durante a qual o esmalte recém-mineralizado sofre o
processo final de calcificação.
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Atividade 8
Resposta: D
Comentário: A hipoplasia ou o defeito do esmalte pode abranger todos os dentes, alguns grupos dentais ou um único dente, tanto na dentição decídua quanto na permanente. O uso
indiscriminado de medicamentos como a tetraciclina e Aines derivados do ácido pirazolônico durante a gravidez é uma fonte de preocupação para a gestante, pois esses são responsáveis
pelo aparecimento de dentes amarelados. As infecções, tanto virais quanto bacterianas, na gestante, são fatores que estão associados ao aparecimento da hipoplasia, pois a presença de
febre com altas temperaturas modifica a funcionalidade normal dos ameloblastos. Na doença sífilis congênita, os defeitos de esmalte envolvem, normalmente, os incisivos permanentes
superiores, inferiores e os primeiros molares.

Atividade 9
Resposta: B
Comentário: Em geral, a primeira consulta odontológica do bebê se dá em torno dos 6 meses até os 3 anos de idade, mas o ideal seria que o bebê tivesse a primeira consulta realizada pela
equipe de saúde no ambiente hospitalar, logo após o seu nascimento. Nesse momento, os profissionais, podem detectar, na cavidade bucal do bebê, a presença de dentes natais que
irrompem ao nascimento.

Atividade 10
Resposta: C
Comentário: A ocorrência de dentes natais é rara, com cerca de 1:2.000 nascimentos, e a sua etiologia está relacionada aos estados febris, a deficiências nutricionais, a distúrbios
endócrinos, aos efeitos da sífilis congênita e a origens familiares. Os dentes mais associados a essa anomalia são os incisivos centrais inferiores, seguidos dos superiores e dos caninos.
Recomenda-se a extração dos dentes natais imaturos, pois eles apresentam mobilidade excessiva e, com a extração, evita-se a sua deglutição/aspiração. Os dentes natais maduros podem
ser preservados, para garantir o espaço para os sucessores permanentes, desde que não dificultem o ato da amamentação.

Atividade 11
Resposta: B
Comentário: O aleitamento materno nas primeiras horas de nascimento do bebê dia pode diminuir a mortalidade infantil até o 28º dia e, de acordo com a Unicef, o aleitamento materno
exclusivo deve ser até os 6 meses, e não até os 3 meses de idade, como está na afirmação II. O leite materno contém cálcio, fósforo, ferro e vitaminas essenciais para o desenvolvimento
total dos dentes, uma vez que, ao nascer, a criança tem dois terços dos incisivos já formados. Após essa idade, deverá ser dada alimentação complementar apropriada e variada, mas a
amamentação deve continuar até os 2 anos de idade. A amamentação promove um desenvolvimento esquelético harmônico da face e está associada ao desenvolvimento da tonicidade
muscular e da articulação temporomandibular, estimula a respiração nasal e evita a atresia dos maxilares, o apinhamento dos dentes e as mordidas cruzada e aberta.

Atividade 12
Resposta: D
Comentário: A sucção sem fins nutritivos, como chupar dedos, chupeta e lábio, é um hábito indesejável, que pode persistir nas crianças pequenas e causar problemas como mordida aberta,
cruzada e aprofundamento do palato.

Atividade 13
Resposta: C
Comentário: Em relação à higiene bucal, a boca do bebê pode ser higienizada com gaze umedecida em água filtrada ou em soro, uma vez ao dia, de preferência, à noite, antes mesmo do
aparecimento dos dentes, para impedir a candidíase. Após o irrompimento dos dentes anteriores, as mães já podem ser orientadas a limpar os dentes com a gaze ou com as dedeiras de
borracha, também uma vez ao dia. Quando do surgimento dos dentes posteriores, deve ser sugerida a introdução da escova de dentes macia, uma vez que esses dentes possuem sulcos e
podem reter alimentos. Também já é possível a utilização de pasta dental fluoretada com o objetivo de prevenir as cáries.

Atividade 14
Resposta: C
Comentário: A afirmação I está incorreta porque a fase de gestação da mulher tem sido associada a mitos e a tabus em relação à odontologia. Em geral, a gravidez representa, para a
gestante, um período de receios e de medos em relação ao tratamento odontológico. Esses mitos e tabus associados ao desconforto representam barreiras para o tratamento odontológico.
Todo e qualquer tipo de tratamento odontológico pode ser realizado durante o período gestacional, como aplicação de anestesia, extrações, limpezas, tomadas radiográficas e restaurações
odontológicas. As gestantes podem apresentar, em algumas situações, desconforto com o tratamento em função do período gestacional e da presença de náuseas e de vômitos, que pode
ser aliviado empregando-se cuidados como seções mais curtas e evitar atendimento na parte da manhã.

Atividade 15
Resposta: C
Comentário: Todas as afirmações são falsas. A PNSB, no Brasil, orienta que toda gestante atendida no serviço público odontológico deve fazer o pré-natal com o dentista da unidade básica
de saúde (UBS) que frequenta. Esse pré-natal deve incluir consulta de rotina, diagnóstico e tratamento de doenças, além da prevenção de problemas bucais.

Atividade 16
Resposta: C
Comentário: As ações educativo-preventivas são essenciais durante o pré-natal, momento no qual a gestante está aberta a novos conhecimentos, o que a levará a assumir novos hábitos de
cuidado e de proteção que se estenderão ao bebê e a toda a família, justificando a ênfase da política nacional no cuidado a esse grupo.

Atividade 17
Resposta: D
Comentário: A gestante deve iniciar seu pré-natal odontológico logo no início do primeiro trimestre, visto que o pré-natal inclui não apenas o tratamento em si, mas o acompanhamento e a
orientação em relação à sua saúde bucal. O período mais recomendado para realizar os procedimentos clínicos é o segundo trimestre, quando a gestante poderá ser submetida a
procedimentos restauradores, periodontais, cirúrgicos, endodônticos e reabilitadores.

Atividade 18
Resposta: B
Comentário: Quanto ao tratamento odontológico nas diversas etapas da gestação, o primeiro trimestre é o período de maior risco para a teratogenicidade, pois, nessa fase, está ocorrendo a
organogênese fetal. As náuseas e os enjoos são bastante comuns nos primeiros meses de gestação e acontecem principalmente pela manhã, sendo, portanto, recomendável que as
consultas odontológicas não sejam marcadas nesse horário. Contudo, o diagnóstico, a profilaxia e o tratamento odontológico em geral, incluindo a tomada de raio X quando necessária,
podem ser realizados com segurança durante o primeiro trimestre, a fim de diagnosticar os problemas que exigem tratamento imediato. O segundo trimestre é o período mais indicado para o
tratamento odontológico, pois, além de, provavelmente, os enjoos já terem passado, o útero ainda não está com o volume tão aumentado, principalmente se a mulher for primigesta,
favorecendo a posição da gestante na cadeira odontológica. Já no terceiro trimestre, ocorre o retorno dos enjoos, das náuseas e das azias, além de haver a possibilidade de SHS pela
possível obstrução ocasionada pelo útero gravídico da VCI e da veia pélvica, dificultando o retorno venoso para o coração. Nessa fase, portanto, é importante que a paciente seja
acomodada em decúbito lateral, com angulação da cadeira odontológica de 45° em relação ao solo, tornando o momento em que estiver sob tratamento o mais confortável possível e
fazendo os procedimentos odontológicos serem mais breves, girando em torno de 30 minutos de atendimento.

Atividade 19
Resposta: C
Comentário: A SHS é causada por uma diminuição da PA e da FC quando a paciente está em decúbito dorsal. Sua causa está relacionada com a compressão da VCI pelo útero gravídico,
o que resulta em até 14% de diminuição do débito cardíaco. As suas manifestações clínicas podem incluir um aumento inicial transitório da FC e da PA, seguido de hipotensão, de
bradicardia e de síncope. Nessas situações, a grávida desloca o útero para o lado esquerdo instintivamente, para aliviar a pressão sobre a VCI, sendo suficiente para corrigir a síndrome.

Atividade 20
Resposta: A
Comentário: Com relação ao atendimento odontológico da gestante, ele deve envolver o controle de placa e ser realizado por meio da motivação e de participação da paciente, levando-se
em consideração, entre outros fatores, a avaliação de risco, o grau de reabilitação e as áreas de difícil acesso. Caso haja uma grande retenção de placa bacteriana, recomenda-se o uso de
flúor e de clorexidina. Uma abordagem complementar envolve a análise da dieta, que é complexa e, em muitos casos, deveria ser realizada por uma equipe multiprofissional, composta por
cirurgião-dentista, médico e nutricionista. O clínico não deve restringir-se à análise do número de vezes em que a paciente ingere açúcar, mas essa análise deve ser parte de um processo
de promoção de saúde e deve abranger o exame clínico, os exames complementares e a análise nutricional em si, realizada por meio de registros específicos, como o questionário de
frequência, o diário de dieta e a história dietética. Quanto aos cuidados com a higiene bucal da gestante, é muito comum a paciente relatar enjoo com o uso de dentifrícios, especialmente os
de cor branca. Quando isso ocorre, recomenda-se que a pasta de cor branca seja trocada pela pasta de dente em gel, o que, na maioria das vezes, tem bons resultados.

Atividade 21
Resposta: A
Comentário: De acordo com a classificação da FDA, os fármacos da categoria C são aqueles que, segundo estudos em animais, podem exercer efeitos teratogênicos ou são tóxicos para os
embriões, mas não há estudos controlados em mulheres ou não há estudos controlados disponíveis em animais nem em humanos. Deve-se considerar os medicamentos e as substâncias
incluídos nessa categoria de prescrição com risco.

Atividade 22
Resposta: B
Comentário: O antibiótico de eleição para a gestante é a amoxicilina, a qual apresenta excelente tolerância pela mãe e é inócua ao feto. Se a gestante for alérgica à amoxicilina, a
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Comentário: O antibiótico de eleição para a gestante é a amoxicilina, a qual apresenta excelente tolerância pela mãe e é inócua ao feto. Se a gestante for alérgica à amoxicilina, a
eritromicina é indicada. Já a cefalosporina apresenta farmacocinética, tolerância e riscos durante a gestação similares aos da penicilina. As sulfonamidas e o cloranfenicol devem ser
evitados, por apresentarem potencial teratogênico e causarem imaturidade renal, deficiência enzimática, problemas hematológicos e a síndrome cinzenta do RN prematuro,
respectivamente, e a tetraciclina não deve ser prescrita à gestante, por causa do risco de pigmentação dos dentes do bebê e por ter apresentado potencial de atuar sobre a formação óssea.

Atividade 23
Resposta: D
Comentário: Os anti-inflamatórios não devem ser prescritos à gestante, já que, por atuarem na síntese das PGs, causam bloqueio na produção de PGs e tromboxano, levando à
predisposição para o aumento do sangramento. Os anti-inflamatórios também podem levar à constrição do ducto arterioso intrauterino e ao prolongamento da gestação e do trabalho de
parto.

Atividade 24
Resposta: D
Comentário: A gestante pode tirar radiografias odontológicas, preferencialmente, no segundo e no terceiro trimestres. No entanto, se houver necessidade, ela também pode tirar radiografia
no primeiro trimestre. É comprovadamente seguro o uso de raio X na gestação, desde que a paciente use os coletes protetores.

Atividade 25
Resposta: B
Comentário: As afirmações I e IV estão incorretas porque o uso de anestésicos locais em odontologia é aceitável e seguro. No entanto, os anestésicos locais atravessam livremente a
placenta, e seu potencial de toxicidade fetal deve ser considerado. É necessário que o profissional esteja atento para as condições de saúde da paciente, para a dose máxima recomendada
e para a utilização de vasoconstritor. Além disso, os agentes anestésicos locais exibem um início de ação mais rápido e duração mais prolongada durante a gestação. O uso de
vasoconstritor com anestésico local ainda é controverso, porém é permitido. Os vasoconstritores mais comumente utilizados são a felipressina ou o octapressin, as aminas
simpatomiméticas, que incluem as catecolaminas — como epinefrina e noradrenalina — e as não catecolaminas, como fenilefrina. Atenção especial deve ser dada para o uso do
vasoconstritor felipressina, que é contraindicado para pacientes gestantes, pois apresenta risco de aumentar a contratilidade uterina.

Atividade 26
Resposta: A
Comentário: Entre os anestésicos utilizados no tratamento odontológico, a solução que apresenta maior segurança para uso em gestantes é a lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000,
recomendando-se a dose máxima de dois tubetes por sessão. Quando o procedimento odontológico a ser realizado irá ultrapassar o tempo de ação da lidocaína, pode-se optar pelo uso de
mepivacaína ou de bupivacaína, sempre se respeitando a dose mínima recomendada para o controle efetivo da dor. A prilocaína é um anestésico de maior toxicidade que a lidocaína, produz
pouca vasodilatação e, portanto, pode ser utilizada sem vasoconstritor; ela é considerada uma alternativa quando há contraindicações para o uso de anestésico com vasoconstritor, mas a
sua indicação é limitada, pelo risco de dificultar a circulação placentária e provocar a metemoglobinemia.

Atividade 27
Resposta: B
Comentário: A afirmação III está incorreta porque as evidências científicas confirmam que o flúor ingerido pela gestante não é eficaz na prevenção de cárie dos bebês quando erupcionados
os dentes.

Atividade 28
Resposta: Em relação à situação relatada no caso clínico, o pré-natalista deve orientar a gestante a procurar um cirurgião-dentista para fazer o seu pré-natal odontológico. A “bolinha” que
apareceu na gengiva, provavelmente, é um granuloma gravídico. O quadro inflamatório gengival é comum durante a gestação, e o fato de a paciente não estar passando fio dental apenas
agrava a situação. Nesse caso, o tratamento da gengivite é indicado, o qual pode ser feito em qualquer trimestre gestacional. O controle de placa e a orientação de dieta devem ser feitos
também. A gestante deve ser tranquilizada quanto à sua condição bucal, ressaltando que a gestação não causa perda dentária.
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