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Introdução 

A gravidez é um momento de muitas expectativas na vida da mulher, 
envolvendo tanto mudanças no corpo, nos hormônios e até mesmo no comportamento 
(NASCIMENTO et al., 2012). Nessa fase, a realização do pré-natal odontológico é 
importante, pois a gestante está mais preparada para receber informações, melhorar 
suas atitudes, estando disposta à alteração e adoção de hábitos saudáveis em 
benefício da própria saúde e da saúde de seu bebê (VIEIRA; ZOCRATTO, 2007). A 
mãe tem um papel fundamental no desenvolvimento da criança e também na 
promoção da saúde da boca de toda a sua família (CENGIZ, 2007). 

 
Objetivos  
 
● Entender a importância do pré-natal odontológico; 
● Esclarecer como deve ser o tratamento odontológico no período gestacional; 
● Apresentar as consequências das condições bucais inadequadas na gestação; 
● Orientar sobre os cuidados com a saúde bucal do bebê. 
 
Pré-requisitos  
Para realizar esta atividade, não é necessário que usuário tenha pré-requisitos para o 
aproveitamento do mesmo. 
 
Tempo previsto para atividade 
Quatro horas/aula 
 
Na sala de aula (presencial) 
Professor, se você utilizar esse conteúdo virtual em uma aula presencial, a motivação 
dos alunos para reflexão sobre o tema poderá acontecer através de questionamentos 
do tipo: 
 

1. O que é pré-natal odontológico? 
2. A gestante pode receber tratamento odontológico na gravidez? 

Explique. 
3. Como os hábitos de saúde oral da mãe podem repercutir na saúde do 

bebê? 
 
Questões para discussão:  
Professor, abaixo há algumas sugestões de questões que você pode propor para 
debate oral ou para construção de um texto de cunho argumentativo.  
 
1. Você pode descrever o que pode acontecer com a mãe e o bebê, caso a mesma 
apresente saúde bucal comprometida? 
  
 2. Quais os pontos que você acha mais relevante a serem abordados com a gestante 
no seu pré-natal odontológico? 

 
Avaliação:  

Professor, abaixo estão algumas propostas que podem servir para avaliação, pois elas 
sugerem a aplicação dos conceitos. 

1. O aluno deve saber o que é pré-natal odontológico. 
2. Instigue os alunos a entenderem como é feito o atendimento 

odontológico no período gestacional. 



3. O aluno deve ter conhecimento sobre quais são os cuidados com a 
saúde bucal do bebê para poder orientar as mães.  


