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A gravidez é um momento único na vida da mulher, cheio
de experiências, anseios e medos, que vem acompanhado
de uma série de mitos, dos quais muitos relacionados às
condições bucais da gestante.
É importante esclarecer que durante a gestação, assim
como as demais partes do corpo, a cavidade bucal também
sofre algumas alterações, como o aumento na produção
de saliva e aumento da vascularização dos tecidos
periodontais. As alterações somadas a outros fatores como
a náusea e o vômito, e consequentemente, a dificuldade
ou até mesmo negligência da higiene bucal podem levar
ao desenvolvimento de doenças, como a cárie dentária,
inflamação gengival e periodontite.
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A gengiva
sangra na
gestação?
Durante a gestação existe
uma grande quantidade de
hormônios que circula na
corrente sanguínea, os quais
aumentam a vascularização
da gengiva deixando-a mais
propensa ao sangramento.
Porém, é importante
esclarecer que a gengiva só
irá sangrar na ausência de
uma higiene bucal adequada.
Quando não se escova os dentes adequadamente, ocorre a
formação de biofilme ou placa bacterina na superfície dos
dentes, causando uma inflamação da gengiva e consequente
sangramento.
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Dependendo da severidade da inflamação gengival, partos
prematuros podem ocorrer por liberação de substâncias
químicas.
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A gravidez
deixa os
dentes frágeis?
A saliva atua como uma proteção aos dentes, porém,
durante a gestação ocorre uma modificação na saliva
levando à alteração do pH, tornando-o mais ácido, o que
interfere em sua capacidade protetora. A alteração de pH
da saliva associada a uma dieta rica em açúcar, higiene
bucal deficiente favorecem o desenvolvimento da cárie
dentária. 1, 3, 5 Além dos consecutivos episódios de vômitos
que são substâncias ácidas e podem levar à erosão do
esmalte dentário. 1, 4

Nos casos em que a gestante
apresenta necessidade de
tratamentos odontológicos.
Quando a gestante apresenta comprometimento da saúde
bucal, sofrendo com doenças como cárie e gengivite, que
podem causar dor e desconforto, ela deverá sim receber o
tratamento odontológico necessário.
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É recomendado que o
atendimento seja feito no
segundo trimestre da gestação,
ou seja, do terceiro ao sexto
mês, pois este é um período
mais seguro ao feto e menos
incômodo à mãe. Porém,
em caso de urgência, a mãe
deve receber atendimento
independentemente do período
gestacional.
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Mas, e a anestesia?

Existem soluções anestésicas que são consideradas
seguras para a mamãe e para o bebê, bastando que sejam
administradas de forma lenta e na dosagem adequada.
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E se precisar
de raios X?

O exame radiográfico
odontológico não precisa
ser evitado durante a
gestação, pois a exposição
radiográfica que a mãe
sofre é localizada, com o
foco na cabeça, além de ser
uma incidência baixa que

não é capaz de causar malformações no feto. Entretanto, é
indispensável o uso do colete de proteção, trazendo maior
segurança à mãe e ao bebê.

1, 4

Como prevenir as
patologias bucais
neste período?
O pré-natal odontológico, associado aos cuidados com
a higiene bucal em casa, é a melhor forma de prevenir
o desenvolvimento de doenças bucais. O pré-natal
odontológico deve ser realizado mensalmente, assim como
o pré-natal médico, momento em que medidas preventivas
e curativas são realizadas, como as orientações de higiene
bucal, a limpeza dos dentes e, se necessário, tratamentos
odontológicos invasivos.
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Quando meu
bebê nascer,
como devo cuidar
da boquinha?
É importante entender que o bebê está com parte de sua
imunidade em formação, sendo, assim, está sujeito a uma
série de problemas, dentre eles infecções fúngicas e/ou
virais.
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A herpes bucal, provocada pelo vírus da herpes, é
transmitido ao bebê pelo contato, sendo na maioria das
vezes pela própria mãe, por meio de beijinhos na boca,
compartilhamento de copo e talheres com os bebês,
ausência de higiene bucal após as mamadas, ou ainda pelo
hábito de soprar o alimento antes dá-lo ao bebê.
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Como saber se
meu bebê está
com candidíase?
A candidíase (sapinho) é
uma infecção causada pelo
fungo Cândida Albicans,
que se adere a toda a
boca do neném, sendo
8
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mais perceptível no dorso da língua. Forma-se como uma
placa branca que pode ser removida, deixando o local
avermelhado, além de provocar ardência, deixando o bebê
irritado.
Para confirmar a candidíase, deve ser feita uma consulta
com o médico pediatra, ou com odontopediatra. Ela deverá
ser tratada com antifúngicos prescritos pelo profissional.
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Como prevenir
possíveis infecções
na boca do
neném?
A melhor maneira de prevenção
é por meio da higiene bucal
dos bebês após as mamadas. A higiene pode ser feita com
uma gaze ou fralda limpa umidificada em soro fisiológico
0,9%, água destilada ou filtrada. Deve ser passada em
toda a boca do neném, lábios, gengivas, parte interna das
bochechas, língua e palato (céu da boca) 1 vez ao dia.
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E com os
dentinhos?
Quando os primeiros
dentinhos nascerem,
podemos usar uma escova
com a cabeça pequena de
cerdas macias e creme dental
fluoretado (1100 PPM). O
dentinho deve ser escovado
em todos os lados, e com a própria escova podemos
escovar língua, bochechas, gengivas e palato. A espuma
pode ser retirada com a gaze ou a fralda úmida como
citado anteriormente, além do uso do fio dental.
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