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RESUMO 
 
A gestação é um período marcado por grandes alterações físicas e 
psicológicas no organismo feminino e merece uma atenção diferenciada por 
parte dos profissionais de saúde. Garantir uma gestação saudável requer um 
bom acompanhamento pré-natal que inclui a assistência odontológica. Esta 
pesquisa qualitativa objetivou investigar o acompanhamento das gestantes 
pelas equipes de saúde bucal na unidade de Saúde da Família de Jardim 
Gramacho. Foram entrevistados 4 dentistas, 3 médicos, 2 enfermeiros, 3 
agentes comunitários de saúde e 17 gestantes, através de um roteiro semi-
estruturado. Os resultados mostraram que ações desenvolvidas são pontuais e 
não fazem parte da rotina das equipes. O acesso ao tratamento dentário não é 
garantido para as gestantes e a percepção em relação ao cuidado com a saúde 
bucal ficou prejudicada devido à falta de informações. A participação do 
dentista no pré-natal não foi reconhecida pela maioria dos profissionais 
entrevistados, nem pelas gestantes. Desta maneira, concluiu-se que a 
atualização dos conhecimentos técnico-científicos de todos os profissionais do 
PSF através da educação permanente, incluindo tópicos específicos sobre 
saúde bucal no período gestacional, ampliaria a participação do dentista no 
pré-natal e a interação com a equipe de Saúde da Família. A institucionalização 
da assistência odontológica neste período, vinculando as consultas médicas e 
odontológicas, pode ser uma opção para garantir a saúde bucal das gestantes. 
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ABSTRACT 
 
Pregnancy is a period marked by great physical and psychological changes in 
the female body and deserves a differentiated attention on the part of health 
professionals. Ensure a healthy pregnancy requires a good prenatal monitoring 
that includes dental care. This qualitative research aimed to investigate the 
monitoring of pregnant women by oral health teams in family health unit 
Gramacho garden. Were interviewed, 4 dentists, 3 doctors, 2 nurses, 
community health agents and 5 pregnant women through a screenplay semi-
structured. The results showed that one-off activities are and are not part of the 
routine of the teams. Access to dental treatment is not guaranteed to pregnant 
women and the perception in relation to oral health care was hampered due to 
lack of information. Dentist's involvement in antenatal screening was not 
recognized by most professionals interviewed, nor for pregnant women. This 
way, it was concluded that the updating of technical-scientific knowledge of all 
the professionals from PSF through continuing education, including specific 
topics about oral health in gestational period, extended participation of the 
dentist in prenatal and interaction with the family health team. The 
institutionalization of dental care in this period, linking medical and dental 
consultations, may be an option to ensure the oral health of pregnant women. 
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