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RESUMO: A gestação é um período delicado, de muita alegria e emoção para a 

mulher, entretanto é caracterizada por várias alterações fisiológicas em seu corpo, 
além de mudanças na cavidade bucal. Os profissionais da saúde devem estar 

preparados e atentos para essas modificações, garantindo segurança no atendimento 
a essas pacientes. O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão da literatura 
destacando os cuidados especiais e as situações clínicas mais comuns durante a 

gestação, além das medicações utilizadas. Para tal, foi efetuada uma revisão da 
literatura em bases de dados eletrônicos como: Scielo, Plataforma Ebsco, bibliotecas 

virtuais e páginas da organização mundial da saúde e Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). Conclui-se que é comum as gestantes apresentarem alterações 
bucais, assim, o cirurgião dentista necessita conhecer adequadamente a classificação 

das medicações de acordo com seu grau de teratogenicidade, para que possa atender 
as mesmas com segurança nesse período tão especial. 

Palavras-chave: Gestação, teratogenicidade, prescrição. 

 

ABSTRACT: The Pregnancy is a delicate period, of great joy and emotion for the 

woman, however it is characterized by several physiological changes in her body, 
addition to changes in the oral cavity. Health professionals must be prepared and 
attentive to these changes, ensuring safe care for these patients. The aim of this 

study was to conduct a literature review highlighting special care and the most 
common clinical situations during pregnancy, in addition to the medications used. To 

this end, a literature review was carried out in electronic databases such as: Scielo, 
Ebsco Platform, virtual libraries and pages of the world health organization and the 
National Health Surveillance Agency (Anvisa). We conclude that it is common for 

pregnant women to present oral alterations, thus, the dental surgeon needs to know 
properly the classification of medications according to their degree of teratogenicity, 

so that he can meet them safely in this very special period. 
 

KEYWORDS: Pregnancy, teratogenicity, prescription. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A gestação é um período delicado para a mulher, ela fica sujeita a ansiedade e 

emoções mais aguçadas, além das mudanças fisiológicas no corpo, alterações 

hormonais, entre outros. Neste momento delicado, o cirurgião dentista (CD) necessita 

de um conhecimento necessário para realizar um atendimento seguro e humanizado  

sem expor a mulher e o bebê aos riscos (EDUARDO DIAS DE ANDRADE, 2014). 

A mulher está sujeita as alterações bucais neste período devido a diversos 

fatores, como as mudanças hormonais por causa do aumento do estrogênio e 

progesterona que resultam em um acréscimo da permeabilidade vascular, da síntese 

de prostaglandinas, aumentando o processo inflamatório. Além disso, 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 (ROSEL, 

1999; POMPEU, 1999; VALSECKI, 1999). 

Durante essa etapa na vida da mulher pode haver o aumento do número de 

refeições e o acréscimo da ingestão de carboidratos, em que associado a falta de 

higiene leva um aditamento da incidência da cárie. Um trabalho realizado por 

Montandon et al. (2001) demonstrou que das 108 gestantes encontradas no Hospital 

Universitário de João Pessoa-PB, 62% diminuíram a frequência de escovação, 

principalmente no período da manhã, devido aos enjoos matutinos e 20,4% das que 

mantiveram a mesma frequência informaram que escovavam mais rápido e com 

menos eficiência.  

Ademais, pode ser observada maior mobilidade dental devido à doença 

gengival associada a alterações minerais da lâmina dura (XAVIER; XAVIER, 2004). 

Essa maior mobilidade dental pode ser relacionada à redução na capacidade de 

substituição das fibras colágenas do periodonto (BYDLOWSKI; DOUGLAS, 1998). 

Neste período a gengivite se apresenta de forma mais exacerbada por causa do 

aumento das prostaglandinas e estrogênio que acrescem a inflamação. 

O cirurgião dentista deve estar preparado para estas situações, ter 

entendimento precoce, saber como agir e quais medicamentos são seguros. De 

acordo com a classificação de teratogenicidade segundo o FDA (Food and Drug 
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Administration), para que a gestante possa utilizar as medicações sem comprometer 

o desenvolvimento do bebê, cabe destacar ainda que sempre deverá ser levado em 

consideração a relação risco/benefício. 

Sendo assim, o trabalho tem como objetivo mostrar a importância da atenção 

à saúde bucal dessas pacientes, destacando as intercorrências mais comuns nas 

gestações e suas formas adequadas de atendimento, enfatizando as possíveis 

medicações que podem ser utilizadas com segurança de acordo o FDA. 
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2. METODOLOGIA  

 

Trata-se de uma revisão bibliográfica, que visou identificar, selecionar, avaliar 

e sintetizar as evidências clínicas relevantes disponíveis sobre as doenças bucais e o 

uso de fármacos durante a gestações. Para tal, foi realizada a busca de artigos 

científicos em bases de dados eletrônicos como: Scielo, Plataforma Ebsco, bibliotecas 

virtuais e páginas da organização mundial da saúde e Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa).  

Como critérios de inclusão, foram considerados os artigos do ano de 1999 até 

2018, sendo inclusos alguns outros no idioma inglês, as palavras chaves utilizadas 

para busca do conteúdo foram: gestantes, doenças bucais, teratogenicidade, 

periodontite gestacional, foram utilizadas siglas como CD (cirurgião dentista), FDA 

(Food and Drug Administration). Como critérios de exclusão, foram considerados 

artigos e estudos anteriores ao ano de 1999 e os que não contemplam na farmacologia 

e na gestação.  
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1. ALTERAÇÕES SISTÊMICAS 

 

       Durante a gravidez, a mulher apresenta diversas alterações sistêmicas, sendo de 

extrema importância o cirurgião dentista (CD) conhecê-las, a fim de evitar 

complicações durante o atendimento desse público. As alterações cardiovasculares 

são geralmente caracterizadas por variações nas taxas de frequência cardíaca, débito 

cardíaco e pressão arterial. É observado um aumento da frequência cardíaca, do 

consumo de oxigênio, do débito cardíaco e do volume sistólico, que garantem o ajuste 

contínuo do volume sanguíneo ao leito vascular. Quanto à pressão arterial sistêmica, 

normalmente diminui até a metade da gestação, com um posterior aumento até o final, 

atingindo valores similares aos do início do período gestacional. O acompanhamento 

de tais alterações é fundamental, uma vez que podem agravar um problema cardíaco 

preexistente e, consequentemente, levar a morbidade e mortalidade (MACHADO; 

MELO; NASCIMENTO NETO, 2003; FINKELSTEIN et al., 2004). 

Em relação às alterações respiratórias, há um aumento na frequência 

respiratória e no consumo de oxigênio, uma vez que a mulher necessita de mais 

oxigênio durante a gestação, tanto para si quanto para o bebê. É comum observar a 

obstrução das vias aéreas superiores causada pelo edema das mucosas, 

hipersecreção e hiperemia (SILVA et al., 2006). Podem surgir, ainda, desordens 

respiratórias do sono, como o ronco, que reflete um aumento na incidência da 

síndrome da apneia obstrutiva nesse período (DRAGER et al., 2002). 

Quanto às alterações hormonais, as exigências de insulina na mulher grávida 

estão aumentadas, podendo converter o diabetes subclínico assintomático em 

diabetes clínico (diabetes gestacional). A hipoglicemia é frequentemente associada à 

gravidez. Os enjoos matutinos são atribuídos à elevação da gonadotrofina coriônica 

humana e à hipoglicemia (MOORE; PERSAUD, 2000). 
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3.2. ALTERAÇÕES BUCAIS COMUNS NA GESTAÇÃO 

 

Pesquisas revelam que a doença bucal de maior prevalência em gestantes é a 

cárie dentária (MONTANDON et al., 2001; MARTINS; MARTINS, 2002). Entretanto, 

essa patologia não é predisposta pela gestação, mas por alterações na dieta, 

hiperacidez do meio bucal e principalmente a negligência na higienização bucal. Além 

disso, o enjoo também é considerado um fator importante para a redução do número 

de escovações, o que aumenta o risco para a ocorrência da cárie, devido ao acréscimo 

da quantidade de placa bacteriana causado pelos descuidos da gestante com sua 

higiene bucal (MONTANDON et al., 2001; MELO et al., 2007).  

A gengivite também é uma alteração comum durante o período de gravidez, 

com prevalência variando de 35% a 100% dos casos (MOIMAZ et al., 2006; PASSINI 

JUNIOR; NOMURA; POLITANO, 2007) e sua causa principal, assim como em 

mulheres não grávidas, é o biofilme dental. Denominada de gengivite gravídica, é 

caracterizada por um quadro de hiperemia, edema e sangramento gengival, podendo 

estar relacionada a fatores como deficiências nutricionais e altos níveis hormonais que 

se agrava com o acúmulo do biofilme bacteriano (MOIMAZ et al., 2006).  

Alterações do sistema imunológico durante a gestação geram respostas 

exageradas nos tecidos periodontais de suporte, podendo levar a mobilidade dental 

(FIGUEIREDO, 2010). Procedimentos como profilaxia, raspagem e aplicação tópica 

de flúor podem e devem ser realizados durante qualquer trimestre, para evitar a 

gengivite gravídica. Portanto, a manutenção da higiene bucal pode ajudar na 

prevenção ou redução da severidade dessas alterações inflamatórias (MENDONÇA 

JUNIOR, 2010; MONTEIRO et al., 2012).  

Em relação à periodontite, foi observado em estudos que esta doença não é 

causada pela gravidez, mas durante este período pode haver uma exacerbação da 

resposta inflamatória e evolução da doença periodontal quando já está instalada 

(LAINE, 2002; MOSS; BECK; OFFENBACHER, 2005). A relevância clínica deste 

achado é que estudos têm mostrado que essa infecção pode contribuir para o 



12 

 

nascimento de bebês prematuros e de baixo peso. Os estímulos inflamatórios podem 

induzir uma hiperirritabilidade da musculatura lisa uterina, provocando a contração do 

útero e dilatação cervical e atuando como gatilho para um parto prematuro 

(MENDONÇA JUNIOR, 2010; MONTEIRO et al., 2012).  

É importante salientar que não são os próprios microrganismos subgengivai s 

que irão agir na barreira feto placentária, mas sim os produtos endógenos do 

hospedeiro, secretados em resposta à infecção, os responsáveis pelo parto prematuro 

e neonatos de baixo peso (GLESSE et al., 2004).  

Durante a gravidez, a ocorrência de episódios de vômitos pode causar uma 

extensa erosão dentária, sendo as superfícies palatinas dos dentes anteriores 

superiores as mais afetadas (HUNTER; HUNTER, 1997). Essa erosão é definida 

como a perda de estrutura dental por meio de um processo químico de ataque ácido, 

sem o envolvimento de bactérias (BARBOSA; PRADO JÚNIOR; MENDES, 2009). 

Nesta circunstância, os autores aconselham o uso de enxaguantes bucais com flúor, 

devido à vulnerabilidade dentária sofrida pelos ácidos naturais dos vômitos. O uso do 

enxaguante bucal irá proporcionar o endurecimento da dentina exposta e reduzir a 

sensibilidade. Assim, é importante recomendarmos às pacientes gestantes que 

escovem os dentes e façam uso de um enxaguante bucal fluoretado após cada 

episódio de vômito, para evitar a erosão do esmalte dentário (GAJENDRA; KUMAR, 

2004).  

Dessa forma, é imprescindível que os cirurgiões-dentistas apresentem 

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). 

 

3.3. CLASSIFICAÇÃO DAS MEDICAÇÕES EM RESPEITO AO RISCO FETAL 

POTENCIAL  
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Há momentos em que o dentista terá que intervir e que alguns fármacos serão 

necessários. O dentista deve conhecer a classificação de risco para o feto, visto que 

há fármacos que ultrapassam a barreira placentária e chegam no leite materno em 

grandes proporções, para ter uma orientação quanto aos riscos os CDs devem utilizar 

e conhecer a classificação dos medicamentos pelo FDA (Food and Drug 

Administration) de acordo com seu risco de teratogenicidade ao feto. Esta 

classificação segue segmentada em 5 categorias. 

Categoria A: Estudos controlados em mulheres falharam em demonstrar risco fetal 

no primeiro trimestre (e não há nenhuma evidência de risco em outros trimestres) e a 

possibilidade de dano ao feto parece remota.  

Categoria B: Nenhum estudo de reprodução animal demonstrou risco fetal e não há 

nenhum estudo controlado em gestantes ou estudo de reprodução animal que mostre 

um efeito adverso (outro além de fertilidade reduzida) que não foi confirmado em 

estudos controlados em mulheres no primeiro trimestre (e não há nenhuma evidência 

de riscos em outros trimestres).  

Categoria C: Os estudos em animais revelaram efeitos fetais adversos e não há 

nenhum estudo controlado em seres humanos ou estudos em mulheres e animais não 

estão disponíveis. As drogas nessa categoria devem ser dadas somente se 

alternativas mais seguras não estiverem disponíveis e se o benefício em potencial 

justificar os riscos fetais conhecidos.  

Categoria D: Existe evidência positiva de que há risco fetal humano, mas os 

benefícios para a gestante podem ser aceitáveis, mesmo havendo perigo, como em 

risco de morte ou doenças graves para as quais drogas mais seguras não podem ser 

usadas ou são ineficazes. Uma declaração apropriada deve aparecer na seção de 

“Perigo” no rótulo das drogas dessa categoria.  

Categoria X: Estudos em animais ou em seres humanos demonstraram anomalias 

fetais ou há evidência de risco fetal baseada em experiência humana (ou ambos); e o 

risco de usar a droga em gestantes claramente ultrapassam qualquer benefício 

possível. A droga é contraindicada para mulheres que estão ou podem ficar grávidas. 

Uma declaração apropriada deve aparecer na seção de “Contraindicações” no rótulo 

das drogas dessa categoria. 



14 

 

 

  

3.4. EXAME RADIOGRÁFICO 

 

Em determinadas situações clínicas, como exemplo pacientes que apresentam 

dor de dente, cárie extensa, fraturas, e assim por diante é necessário a realização de 

radiografias no exame clínico para um diagnóstico preciso, acompanhamento de 

tratamento, entre outros. Mas é importante destacar que a radiografia também é um 

fator de risco para a gestante. 

Quanto aos efeitos dos raios X na grávida, o feto pode receber até 50 mGy sem 

que sofra dano algum, segundo o National Council of Radiologic Protection.3 para que 

se tenha ideia, na tomada de uma radiografia periapical, com a gestante corretamente 

protegida usando o  avental de chumbo e colar cervical, a dose que o feto recebe é 

igual a 0,0001 mGy, quando se empregam filmes ultrarrápidos. Se houver 

necessidade desse exame complementar na gestante, o profissional deve atentar-se  

a algumas características, como técnicas de exposição rápida, filtração, colimação, 

utilização de avental de chumbo, além de não cometer erros técnicos na tomada da 

radiografia e no processamento do filme (revelação e fixação), evitando repetições 

desnecessárias (EDUARDO DIAS DE ANDRADE, 2014). 

 

3.5.  FARMACOLOGIA PARA GESTANTES 

 

Medicamentos devem ser evitados e quando necessários, devem ser 

selecionados conforme sua segurança nesse período. Se houver necessidade de 

prescrição medicamentosa, é importante que o cirurgião dentista entre em contato 

com o médico responsável pelo acompanhamento da gestante, para avaliação 

conjunta do risco/benefício dos medicamentos a serem utilizados, visando sempre a 

saúde da gestante e do feto. 

Segundo a FDA, as pacientes devem optar por medicamentos das categorias 

A e B durante a gestação. Os de categoria C podem ser administrados apenas quando 
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os benefícios à gestante suplantarem os malefícios ao feto. Já a prescrição dos 

fármacos de categoria D justifica-se quando houver absoluta necessidade e aqueles 

classificados na categoria X estão proibidos durante a gravidez devido às evidencias 

de decorrências maléficas ao feto (KURIE, 2013; GIGLIO, 2014; NEPPELENBROEK, 

2006). Abaixo serão apresentadas as classes de fármacos mais utilizadas em 

gestantes de acordo com suas indicações clínicas. 

 

3.5.1. Sedação mínima 

 

Na clínica odontológica aparecem pacientes com quadro de ansiedade, o que 

dificulta o atendimento. O cirurgião dentista pode utilizar os métodos farmacológicos 

ou não para o controle da ansiedade (melhor indicado para gestantes, evitando 

administração de medicamentos), como a verbalização que é a conduta básica, 

podendo ser associada a técnicas de relaxamento muscular ou de condicionamento 

psicológico. Métodos de distração também estão sendo cada vez mais utilizados, por 

meio de sons ou imagens para relaxar e distrair a atenção do paciente. 

Medicamentos do tipo ansiolíticos estão contraindicados durante a gravidez, 

pois suspeita que tenham um poder teratogênico razoável (ARMONIA; TORTAMANO, 

2006). 

Os benzodiazepínicos se enquadram na categoria D de risco fetal. Alguns 

autores mostram que há uma associação entre o uso do Diazepam e a incidência 

aumentada de lábio leporino e/ou fenda palatina em bebês de gestantes que fizeram 

uso do fármaco no 1º e 2º trimestres da gravidez. Outros estudos retrospectivos, 

entretanto, não conseguiram mostrar relação entre o Diazepam e a incidência desse 

tipo de malformações (EDUARDO DIAS DE ANDRADE, 2014). 

Para lactantes, Diazepam, um benzodiazepínico bastante empregado para a 

sedação mínima, pode acumular no leite materno se empregado de forma contínua, 

causando letargia e perda de peso nos lactentes, o que geralmente não acontece 

quando administrado em dose única e de forma eventual, como medicação pré-

operatória em odontologia. Apesar disso, é de boa norma trocar informações com o 

médico pediatra, para avaliar se não vale a pena empregar outro benzodiazepínico de 
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ação mais curta (p. ex., midazolam), sem a necessidade de alterar os horários das 

mamadas (EDUARDO DIAS DE ANDRADE, 2014). 

Já a sedação mínima por via inalatória pela mistura de óxido nitroso e oxigênio 

é um método seguro para uso na gravidez. O óxido nitroso atravessa a barreira 

placentária, embora não haja evidências de teratogenicidade ao feto com o emprego 

dessa técnica. Para maior segurança da gestante, deve-se limitar o tempo de 

administração para 30 min, administrar pelo menos 50% de oxigênio na mistura, evitar 

administrações repetidas e preferir o 2º e 3º trimestres de gestação para o tratamento. 

(EDUARDO DIAS DE ANDRADE, 2014) 

 

3.5.2. Anestesia local 

 

O anestésico local de escolha no atendimento odontológico deve proporcionar 

a melhor anestesia à gestante, sendo importante a presença de vasoconstritor em sua 

composição, tanto para garantir menor absorção do sal anestésico para a corrente 

sanguínea e assim, diminuir a toxicidade, como para prolongar a duração da 

anestesia. O uso da prilocaína (categoria B), devido ao risco de metemoglobinemia, 

não é seguro. Também, o vasoconstritor felipressina é contraindicado, pois há risco 

de aumentar a contratilidade uterina. A mepivacaína (categoria C) é pobremente 

metabolizada pelo fígado fetal, que ainda não é totalmente maduro (ANDRADE, 

2001).  

O anestésico local recomendado à paciente gestante é a lidocaína (categoria 

B) a 2% com adrenalina 1:100.000 ou com noradrenalina 1:50.000, respeitando-se o 

limite máximo de dois tubetes anestésicos (3,6 ml) por sessão de atendimento, com 

realização de aspiração prévia e injeção lenta da solução (ANDRADE, 2001; CASTRO 

et al., 2002). 

 

3.5.3.  Controle da dor: uso de analgésicos e anti-inflamatórios 
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Dentre os analgésicos, o paracetamol (categoria B), é considerado a melhor 

alternativa para dor leve a moderada, podendo ser prescrito em qualquer fase da 

gestação e durante a lactação (SILVA, 2002), respeitando-se o limite máximo de três 

doses diárias, com intervalos de 4 horas, por tempo restrito (ANDRADE, 2001).  

A dipirona sódica (risco C) não deve ser utilizada durante os três últimos meses 

de gravidez, visto que, embora seja uma fraca inibidora da síntese de prostaglandinas, 

a possibilidade de fechamento prematuro do ducto arterial e de complicações 

perinatais devido ao prejuízo da agregação plaquetária da mãe e do recém-nascido 

não pode ser excluída. Já os analgésicos opioides (p. ex., tramadol, codeína) são 

classificados nas categorias C ou D, devendo ser evitados, pois sua administração em 

altas doses (ou uso prolongado) está associada a anomalias congênitas e depressão 

respiratória (EDUARDO DIAS DE ANDRADE, 2014) 

O uso dos anti-inflamatórios não-esteroidais (AINES) em geral, não é 

recomendado durante a gravidez (GILMAN; HARDMAN; LIMBIRD, 2003). Se 

necessário, o uso deve ser feito com extrema precaução nos últimos três meses de 

gestação, e por tempo restrito, devido ao risco de ocorrer inércia uterina e/ou 

fechamento prematuro do canal arterial do feto, e também de hemorragia em caso de 

cirurgia odontológica (ANDRADE, 2001). Não é indicada a prescrição de AINES 

durante o período de lactação (ARMONIA; TORTAMANO, 2006). 

A aspirina e os anti-inflamatórios não esteroides (categorias C ou D) também 

devem ser evitados, principalmente no último mês de gestação, pela possibilidade de 

prolongamento do trabalho de parto, sangramento materno, fetal ou neonatal, 

fechamento prematuro do ducto arterial do feto, além de alterações na circulação 

pulmonar e redução do fluxo sanguíneo renal (OSTENSEN, 2004). Quando houver 

necessidade do uso de um anti-inflamatório, empregar a dexametasona ou 

betametasona, em dose única de 2-4 mg, pois há evidências de que os 

corticosteroides (categoria C) não apresentam riscos de teratogenicidade em 

humanos (GUR, 2004). 

Para lactantes, a dipirona sódica é um analgésico seguro para o controle da 

dor leve a moderada, da mesma forma que o paracetamol. A aspirina deve ser evitada 

por interferir na agregação plaquetária e pelo risco associado à síndrome de Reye. O 

ibuprofeno, o diclofenaco e o cetorolaco podem ser empregados em lactantes para o 
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controle da dor e de edemas de maior intensidade, da mesma forma que os 

corticosteróides (dexametasona ou betametasona) (EDUARDO DIAS DE ANDRADE, 

2014). 

 

 

3.5.4.  Antibióticos 

 

Para prescrição de medicamentos antibióticos, em casos de real necessidade, 

podem ser utilizadas a amoxicilina (risco B segundo FDA), estearato de eritromicina 

(risco B), fenoximetilpenicilina potássica (risco B) (ARMONIA; TORTAMANO, 2006). 

A tetraciclina (risco C), quando administrada até a segunda metade da gravidez, pode 

causar hipoplasia dos dentes e dos ossos do feto, além de serem relatados casos de 

cataratas congênitas (YAGIELA; NEIDLE; DOWD, 2000).  

O uso de antibióticos deve ser evitado principalmente no 1º trimestre, pois pode 

causar efeitos teratogênicos no bebê em formação. As penicilinas (penicilina V ou 

amoxicilina) são os antibióticos de primeira escolha, nas dosagens e posologias 

habituais. Mais uma vez, deve-se ressaltar que as penicilinas são praticamente 

atóxicas, por agirem numa estrutura que somente as bactérias possuem (parede 

celular), não causando danos ao organismo materno e ao feto, e por esse motivo 

sendo enquadradas na categoria B. Nas grávidas que apresentam história de alergia 

às penicilinas, deve-se optar pela eritromicina, preferencialmente sob a forma de 

estearato, ao invés de estolato, já que esta última apresenta um maior potencial 

hepatotóxico (EDUARDO DIAS DE ANDRADE, 2014). 

A maioria dos antibióticos administrados a mulheres durante a lactação pode 

ser detectada no leite materno. As concentrações de tetraciclina no leite materno 

correspondem a cerca de 70% das concentrações séricas maternas, assim, o uso de 

altas doses, por tempo prolongado, pode impregnar os dentes e inibir o crescimento  

ósseo do lactente. Durante as primeiras semanas do pós-parto, ainda pode induzir 

icterícia ou anemia hemolítica (FUCHS; WANNMACHER; FERREIRA, 2006).  

As penicilinas, cefalosporinas e eritromicina apresentam-se em pouca ou 

nenhuma quantidade no leite, podendo ser utilizados com segurança durante a 
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lactação. O metronidazol, outro antibiótico amplamente prescrito pelo CD, não deve 

ser administrado durante a gestação e lactação, pois é tido como potencialmente 

teratogênico para seres humanos (FUCHS; WANNMACHER; FERREIRA, 2006). 

 

 

3.6.  SITUAÇÕES CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS COMUNS NA GESTAÇÃO 

 

Para realização das intervenções odontológicas, é importante conhecer o 

período gestacional. O primeiro trimestre corresponde ao período menos adequado 

para o tratamento odontológico devido às transformações embriológicas que 

acontecem no momento, além dos enjoos frequentes e mal-estar. No segundo 

trimestre é o período mais adequado para a realização de intervenções clínicas e 

procedimentos odontológicos, pois a paciente se encontra com maior estabilidade, os 

enjoos já se passaram e a barriga ainda não está tão grande.  

Já o terceiro trimestre, é um momento mais delicado em que há maior risco de 

síncope, hipertensão e anemia, além das necessidades de ir ao banheiro com maior 

frequência por conta da pressão do bebê na bexiga da mulher. O desconforto na 

cadeira odontológica é frequente, podendo ocorrer hipotensão postural. Portanto, é 

prudente evitar o tratamento nesse período. As urgências odontológicas devem ser 

atendidas em qualquer período da gestação, observando os cuidados indicados para 

cada período (BRASIL, 2008). 

Instruções quanto a higiene bucal, limpeza dentária, aplicação tópica de flúor, 

podem ser realizadas em qualquer época da gestação sem oferecer riscos ao feto. 

Limpezas rotineiras e controle de placa com higiene oral reforçada podem também 

serem realizadas durante qualquer trimestre, uma vez que a gengivite na gravidez é 

a condição mais comum. Nessa condição a gengiva torna-se edemaciada, sensível e 

vascularizada. Há sangramento espontâneo durante a escovação e mastigação e 

pode ocorrer em mais de 50% das gestantes (TARSITANO; ROLLINGS, 1999). 

Apesar do segundo trimestre ser preferível para se realizar tratamento 

odontológicos para gestantes, as emergências devem ser resolvidas prontamente, em 

qualquer mês gestacional, removendo a etiologia através da endodontia, extração, 
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drenagem (FOURNIOL FILHO, 1998; SCAVUZZI et.al., 1999;) lembrando que antes 

que iniciar qualquer procedimento invasivo, é imprescindível a realização de uma boa 

anamnese e comunicação com o médico da gestante, obtendo assim informações 

complementares sobre o estado geral da mesma e possíveis doenças sistêmicas 

(SCAVUZZI et.al., 1999;). 

No primeiro trimestre, caso seja necessário algum procedimento odontológico 

urgente nesta consulta, este será realizado a fim de aliviar a dor e tratar qualquer 

infecção. O atendimento deverá ser realizado observando as condições gerais da 

paciente, evitando sessões prolongadas e optando pelo procedimento mais 

conservador. O uso de antibióticos deve ser evitado principalmente no 1º trimestre, 

pois pode causar efeitos teratogênicos no bebê em formação. Caso sejam 

necessárias exodontias ou cirurgias, estas não são contraindicadas, porém devem ser 

realizadas com precaução (MINAS GERAIS, 2007). 

No terceiro trimestre é prudente evitar o tratamento odontológico neste período, 

pois é frequente que a gestante se queixe de desconforto na cadeira odontológica e 

hipotensão postural (MINAS GERAIS, 2007). 

São várias as situações clínicas que levam as gestantes a procurar pelos 

tratamentos odontológicos, dessa forma, ficará destacado abaixo algumas 

possibilidades de situações: 

 Paciente gestante que não necessita de tratamento e não necessita do uso de 

medicamentos: Nesse caso a gestante se encontra no estado considerado 

saúde, mas é importante que o CD a comunique a respeito das alterações 

bucais mais comuns que podem vir a ocorrer, além de realizar uma instrução 

de higiene oral para que o meio bucal continue saudável. 

 Paciente gestante necessita de tratamento, mas não necessita do uso de 

medicamentos: Neste caso a paciente necessita de tratamentos mais simples 

como por exemplo profilaxia básica e, se necessário, raspagem supra gengival, 

alisamento e polimento coronário. Deve ser realizado um plano de tratamento 

a ser realizado no 2º trimestre (Adequação do meio bucal), por conta das 

dificuldades de atendimentos nos outros trimestres. 
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 Paciente gestante necessita de tratamento e necessita do uso de 

medicamentos: Neste momento a paciente considera que a necessita de 

tratamentos mais invasivos como pulpotomia, cirurgias, entre outros. 

 

 

 

3.7. ESQUEMAS POSOLÓGICOS NA GESTAÇÃO 

 

NOME GENÉRICO DOSE USUAL ESQUEMA 

POSOLÓGICO 

SEDAÇÃO MÍNIMA 

Óxido nitroso 50% de óxido nitroso + 

50% de oxigênio 

Administrar durante o 

atendimento limitando-se 

a 30 minutos 

ANESTESIA LOCAL 

Lidocaína + adrenalina 2% + 1:100.000 Usar no momento do 

atendimento, no máximo 

de 2 tubetes 

Lidocaína + adrenalina 2% + 1:50.000 Usar no momento do 

atendimento, no máximo 

de 2 tubetes 

ANALGÉSICOS TÍPICOS 

Paracetamol 500 mg 1 comp. de 6/6 horas 

enquanto houver dor. 

V.O. 

Dipirona 500 mg 1 comp. de 6/6 horas 

enquanto houver dor. 

V.O. 

ANTI-INFLAMATÓRIOS 

Dexametasona 2 – 4 mg 1 comp. VO dose única 

Betametasona 2 – 4 mg 1 comp. VO dose única 
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ANTIBIÓTICOS 

Amoxicilina 500 mg 1 comp. VO 8/8h – 7 dias 

Estearato de eritromicina 500 mg 1 comp. VO 12/12h – 7 

dias 

Penicilina V 500 mg 1 comp. VO 8/8h – 7 dias 

Cefalexina 500 mg 1 comp. VO 6/6h – 7 dias 

Clindamicina 300 mg 1 comp. VO 8/8h - 7 dias 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A gravidez é um acontecimento fisiológico, e por vezes, profissionais da saúde 

recusam atendimento por não terem conhecimento suficiente para a abordagem, 

entretanto, com o manejo adequado do paciente e a seleção de fármacos corretos é 

possível realizar um tratamento efetivo e sem riscos para a mãe e o feto. Cabe 

destacar que é sempre necessário a avaliação do risco/benefício, além de realizar um 

trabalho junto com o obstetra, já que ele é o profissional que acompanha diretamente 

a gestante durante esse período. 
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