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INTRODUÇÃO
Pré-natal é assistência médica prestada à mulher durante a gestação, deve-se iniciá-lo quando esta
toma ciência da gravidez. O pré-natal odontológico não é uma avaliação periódica entre gestantes,
seja por falta de seu conhecimento, do cirurgião dentista ou médico. Esta prática deveria ser

+

realizada para diagnosticar precocemente alterações bucais durante a gestação, pois, estudos

Fator Alfa de
Necrose Tumoral
+
Prostaglandina

relacionaram o risco da infecção periodontal materna para ocorrência de parto prematuro,
nascimento de bebês com baixo peso

PROPOSIÇÃO

(LOURO et al., 2001; MASCARENHAS et al., 2012 )

Este trabalho caracteriza o conhecimento de graduandos de Medicina e Odontologia sobre cuidados e intercorrências com a
gestante no período pré-natal, e seu interesse pela multidisciplinaridade.

MATERIAL E MÉTODOS
SELEÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS

COLETA DE DADOS E INSTRUMENTO UTILIZADO

Selecionou-se 52 graduandos do 8° período de

Questionário composto por 21 perguntas de múltipla escolha, e abertas. Os

Odontologia, que cursaram a disciplina de

nomes dos participantes foram codificados. Os dados foram coletados por 5

Odontopediatria e 93 graduandos de Medicina do

alunas do 8º semestre da Faculdade de Odontologia da Pontifícia

9° ao 12° período, que cursaram ou estão

Universidade Católica de Campinas no período em que estavam sem aula.

cursando a disciplina de Ginecologia e

Os universitários que se enquadraram nos critérios de inclusão foram

Obstetrícia. Totalizando 145 universitários.

orientados a responder todas as perguntas e em ordem sequencial.
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Figura 1. Atendimento de gestantes no pré-natal pelos graduandos
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Figura 4. Acesso dos graduandos à informação sobre cuidados bucais no
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período pré-natal e o interesse sobre receber informação sobre isso.

Todos os graduandos de Odontologia e 95%, dos
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Figura 2. Encaminhamento de gestantes para tratamento

Figura 3. Quantidade de consultas médicas recomendada
pela Organização Mundial da Saúde no período prénatal relatado pelos graduandos.

odontológico, segundo os relatos de graduandos de Medicina.

CONCLUSÃO
- É necessário melhorar o conhecimento de graduandos de Medicina sobre alterações bucais em
gestantes e os riscos para suas consequências sistêmicas, assim como aumentar o conhecimento de
graduandos de Odontologia sobre pré-natal e cuidados odontológicos a serem aplicados;
- A maioria dos graduandos de ambas as áreas, concordaram que para o atendimento da paciente
gestante, há necessidade de interdisciplinaridade, sugerindo aulas de atendimento em conjunto,
realização de palestras visando este assunto para formação de um profissional com visão holística.

graduandos de Medicina, consideraram importante
o atendimento integrado para a paciente gestante.
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