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O Programa Brasil Sorridente trouxe consigo um maior número de atendimentos odontológicos 

e com ele ações de promoção e prevenção de saúde bucal, além de ampliar e determinar mais 

eficácia no atendimento nas unidades básicas e na Estratégia de Saúde da Família. Contudo, 

ainda é perceptível o quanto algumas mulheres desconhecem a importância da procura do 

Cirurgião-Dentista no período gestacional. É importante que haja a união da equipe de saúde, 

incluindo médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde e cirurgiões-dentistas, para a 

conscientização das pacientes que, além do pré-natal casual, é extremamente necessário à 

realização do pré-natal odontológico, para se evitar complicações futuras. Para entender melhor 

esta temática, este estudo trouxe como objetivo, conhecer na literatura como a assistência 

odontológica à gestante, foi contemplada no contexto do Programa de Saúde da Família. Para 

isto, foi realizado um estudo bibliográfico através das buscas nas bases de dados SCIELO, BVS 

e PubMed considerando o período de 2011 à 2016. As informações relevantes dentro das 

publicações foram selecionadas, classificadas e agrupadas, e posteriormente as características 

específicas dos artigos foram organizadas em quadros, onde foi identificado o conteúdo 

manifesto e latente buscando semelhanças, complementaridades e controvérsias entre os 

autores sobre cada elemento determinado pelo objetivo específico. A busca bibliográfica 

resultou no total de 12 artigos. Os aspectos relacionados à saúde bucal da gestante encontrados 

nos artigos foram: doença periodontal, cárie dentária, gengivite e falta de higiene bucal. Os 

fatores que interferem na assistência odontológica a gestante foram: medo do atendimento, falta 

de informação profissional, utilização de protocolo no atendimento, integração 

multiprofissional e não comparecimento da gestante à consulta. Portanto, verifica-se que a 

assistência odontológica a gestante na Estratégia de Saúde da Família é um programa efetivo, 

entretanto necessita de maior esclarecimento das gestantes e dos profissionais para a 

importância do mesmo.  
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