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RESUMO 

 
A utilização de medicamentos na gestação deve ser cautelosa, visto que muitos fármacos podem causar 
efeitos teratogênicos ao feto. Dessa forma, os medicamentos são classificados de acordo com seu grau de 
risco ao feto pelo FDA (FoodandDrugAdministration), visando uma maior segurança durante as prescrições.  
É extremamente importante que os cirurgiões dentistas (CD) avaliem realmente as necessidades de suas 
pacientes, e analisem sempre a relação risco benefício que a gestante irá ter ao se utilizar medicamentos 
que podem ser prescritos para patologias bucais que são comuns no período gestacional. Assim, o objetivo 
desse estudo será verificar por meio de entrevistas, através de um questionário direto, o nível de 
conhecimento de cirurgiões dentistas da cidade de Maringá-PR, em relação a segurança no atendimento e 
prescrição de fármacos em geral para gestantes, comparando os resultados obtidos com os de outros 
estudos já realizados. Para tal, será aplicado um questionário para 100 CD composto de 15 perguntas 
objetivas, destacando as patologias mais comuns na gestação e suas respectivas medicações 
relacionando-as com os graus de risco segundo o FDA. Após a aplicação do questionário, espera-se 
verificar que os odontólogos têm o conhecimento necessário a respeito dos efeitos nocivos e benéficos dos 
fármacos mais prescritos para as patologias bucais comuns na gestação. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Farmacologia; Grávidas; Prescrição. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

A gravidez é uma fase muito eminente e significativa na vida de uma mulher, 
tornando-a mais receptiva a adoção de novos hábitos e condutas, visando o dever de 
aumentar os cuidados com a vida que está sendo gerada e com a sua própria (DA SILVA, 
2006; ROSELL, 2006; JÚNIOR, 2006). Ademais, sabe-se comprovadamente que os 
distúrbios bucais mais rotineiros nas mulheres grávidas são a doença periodontal e a 
cárie, causados por fatores psicossociais e biológicos, limitados a compreensão das 
técnicas de higienização da cavidade bucal (ROSSEL, 1999; POMPEU, 1999; VALSECKI, 
1999). 

Em um estudo realizado por Capucho et al. (2003), foi descrito que 100% dos 
dentistas analisados possuíam algum tipo de hesitação sobre o atendimento odontológico 
em pacientes gestantes. Já é sabido que os cirurgiões-dentistas devem possuir 
conhecimentos prévios referentes a terapêuticas medicamentosas, visando ter a melhor 
conduta possível durante o atendimento de mulheres grávidas, pois estas precisam 
receber maiores cuidados quando comparadas a mulheres não-grávidas, em virtude de 
apresentarem alterações hormonais que podem modificar as características 
farmacocinéticas dos medicamentos no organismo (FUCHS, 2006; WANNMACHER, 
2006; FERREIRA, 2006).  

Se os médicos, em especial ginecologistas-obstetras, atuassem não só na área 
clínica, mas também na área de promoção de saúde, certamente encaminhariam suas 
pacientes para receberem acompanhamentos e cuidados odontológicos durante o período 
gestacional (MAEDA, 2005; IMPARATO, 2005; BUSSADORI, 2005), visto que as 
mudanças no organismo feminino recorrentes a gravidez afetam também os padrões de 
normalidade bucais, acredita-se que uma equipe multidisciplinar que inclua um cirurgião-
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dentista seria a melhor forma de acompanhamento para uma mulher que deseja 
engravidar (BATISTELLA at al., 2006). 

Segundo Carlota Augusta Cozzupoli (1981), muitos profissionais limitam ou 
recusam prestar serviços odontológicos a gestantes e estas também receiam receber 
serviços dos mesmos. Sendo importante ressaltar que determinada apreensão de ambos 
os lados ocorre devido a crenças populares, ainda pouco desmistificadas atualmente, de 
que não é viável que grávidas recebam assistência de cirurgiões-dentistas com o intuito 
de evitarem riscos individuais e ao bebê (SCAVUZZI et al., 1999). 

A grande maioria da apreensão na prescrição de fármacos para gestantes está na 
passagem dos fármacos pela barreira placentária e pelo leite materno, podendo causar 
efeitos teratogênicos e nocivos ao feto (KNUPPEL, 1995; DRUKKER, 1995), mesmo que 
a organização internacional FDA (FoodandDrugAdministration) tenha classificado os 
medicamentos em categorias de risco com o objetivo de instruir os profissionais quanto a 
escolha de tratamento medicamentoso.  

Esta classificação segue segmentada em 5 categorias: na categoria A, são 
compreendidos medicamentos não certificados clinicamente como causadores de risco ao 
feto humano. Na categoria B, são englobados os medicamentos analisados em animais 
que não propiciaram injúrias fetais, sendo inexistente análises adequadas em mulheres 
gestantes ou medicamentos que demonstram nos estudos riscos em animais, os quais 
não foram comprovados por estudos controlados em gestantes. Na categoria C, estão 
medicamentos que apresentam impactos comprovados em animais de meio laboratorial, 
mas inexistem pesquisas em mulheres no período gestacional ou medicamentos que não 
possuem análises disponíveis. Na categoria D, são incluídos medicamentos que 
demonstraram implicações quanto a formação do feto humano, mas que os efeitos 
benéficos do mesmo podem se sobrepor aos malefícios. Por fim, na categoria X, estão 
aqueles medicamentos diretamente relacionados com anormalidades fetais baseadas em 
testes realizados em seres humanos, uma vez não sendo indicados para mulheres 
durante a gravidez. Sendo a utilização por gestantes considerada com baixo risco apenas 
das medicações incorporadas às categorias A e B, estando nesses grupos a minoria das 
drogas totais consideradas pela FDA. (HILGERS; DOUGLASS; MATHIEU, 2003). 

Dessa forma, o presente estudo irá verificar o conhecimento dos cirurgiões-
dentistas sobre a prescrição de fármacos para gestantes na cidade de Maringá – PR, 
visando observar se eles realizam prescrições adequadas e seguras para as patologias 
bucais comuns no período gestacional. 

 
2 OBJETIVOS 
 

Verificar por meio de entrevistas, através de um questionário direto, o nível de 
conhecimento de cirurgiões dentistas da cidade de Maringá-PR, em relação a segurança 
no atendimento e prescrição de fármacos em geral para gestantes, comparando os 
resultados obtidos com os de outros estudos já realizados. 
 
3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 3.1 Desenho do Estudo 
 

Trata-se de pesquisa aplicada qualitativa e quantitativa de levantamento de dados 
a partir de um questionário que será aplicado em cirurgiões dentistas de Maringá-Paraná, 
após aprovação Comitê de Ética e Pesquisa da Unicesumar (Centro Universitário de 
Maringá). 
 

3.2 População em Estudo 
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A população alvo para o desenvolvimento da pesquisa serão cirurgiões dentistas 

de Maringá- Paraná. Espera-se entrevistar 100 (cem) profissionais, como critério de 
inclusão os profissionais deverão estar devidamente registrados no Conselho Regional de 
Odontologia, e atuar na prática clínica. 
 

3.4 Instrumento de Pesquisa 
 

O instrumento utilizado para coleta de dados será um questionário composto de 15 
perguntas objetivas, referentes ao conhecimento dos cirurgiões dentistas quanto a 
prescrição de fármacos em gestantes, destacando as patologias mais comuns na 
gestação e suas respectivas medicações relacionando-as com os graus de risco segundo 
o FDA. 

Antes da sua aplicação os profissionais serão informados de que estão 
participando de um projeto de pesquisa, e que não serão identificados nos resultados 
obtidos posteriormente, sendo que esse só será aplicado após o consentimento através 
da assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE).  
 

3.5 Análise de dados 
 

A análise estatística dos dados será feita através de estatística descritiva baseada 
na distribuição de frequências e medidas de tendência central. Os testes serão analisados 
ao nível de significância α = 0,05 e IC = 95%. 
 
4 RESULTADOS ESPERADOS 
 

A proposta da análise de dados tem como objetivo verificar o grau de 
conhecimento dos cirurgiões dentistas sobre condutas de prescrição para gestantes. 
Desta forma, após a aplicação do questionário, espera-se verificar que os odontólogos 
têm o conhecimento necessário a respeito dos efeitos nocivos e benéficos dos fármacos 
mais prescritos para as patologias bucais comuns na gestação. 
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