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Resumo: Atividades educativas e de promoção em saúde não são exclusividade de
uma faixa etária ou condição, sendo o período gestacional uma excelente
oportunidade para capacitar e criar novos saberes. O trabalho tem como objetivo
investigar as atividades educacionais de promoção à saúde na literatura e descrever
uma experiência realizada com gestantes em um Programa de Atenção
Odontológica à Gestante. Trata-se de um estudo de revisão de literatura sobre as
atividades e as metodologias educativas empregadas em serviço de saúde com
gestantes. Foi observado que a eficácia do método de educação em saúde utilizado é
diretamente proporcional ao número de sessões de intervenção realizada; a inclusão
das gestantes nos debates e discussões, além de deixá-las mais à vontade, pode
torná-las mais receptivas ao aprendizado, levando a adesão ao tratamento e a
associação de mais de uma metodologia de educação em saúde, contribui no
desenvolvimento de atitudes positivas e de um comportamento saudável. O
Programa de Atenção Odontológica à Gestante fortalece o vínculo extensão-ensinopesquisa-comunidade, atuado de forma efetiva na promoção e educação em saúde
bucal de gestantes e qualificando estudantes e profissionais. Conclui-se que o
emprego de metodologias ativas de educação em saúde com gestantes são efetivas
na aquisição de hábitos saudáveis, sendo indispensáveis durante o pré-natal.
Entretanto, faz se necessária à capacitação dos profissionais, visando à
implementação de ações geradoras de saúde na comunidade.

Keywords:
healthy lifestyle; health
evaluation; oral health;
pregnancy.

Abstract: Educational and health promotion activities are not exclusive to one age
group or condition, and the gestational period is an excellent opportunity to train and
create new knowledge. The objective of this work is to investigate the educational
activities of health promotion in the literature and to describe an experience carried
out with pregnant women in a Dental Care Program for Pregnant Women. This is a
literature review study on educational activities and methodologies used in health
services with pregnant women. It was observed that the effectiveness of the health
education method used is directly proportional to the number of intervention sessions
performed; The inclusion of pregnant women in debates and discussions, in addition
to making them more comfortable, can make them more receptive to learning,
leading to a better perspective of adherence to treatment and the association of more
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than one health education methodology, contributes in the development of positive
attitudes and healthy behavior. The Pregnancy Dental Care Program strengthens the
extension-teaching-research-community link, effectively acting in the promotion and
education in oral health of pregnant women and qualifying students and
professionals. It is concluded that the use of active methodologies of health education
with pregnant women are effective in the acquisition of healthy habits, being
essential during prenatal care. However, it is necessary to train professionals, aiming
at the implementation of health-generating actions in the community.

Introdução

A prática educativa em saúde refere-se tanto às atividades de educação em saúde,
voltadas para o desenvolvimento de capacidades individuais e coletivas, visando à melhoria
da qualidade de vida da população, quanto às atividades de educação permanente, dirigidas
aos trabalhadores da área por meio da formação profissional contínua (PEREIRA, 2003).
Afinal, a educação e a saúde atuam juntas no processo de promoção e prevenção, pois
problemas de saúde limitam a capacidade de aprendizagem do indivíduo e a educação é
essencial para o término das desigualdades na saúde (PEREIRA, 2003).
Educar não se limita unicamente em transferir informação de um locutor para um
ouvinte, e sim proporcionar a capacidade de gerar novas oportunidades para a criação de
novos conhecimentos (FREIRE, 1996), capacitando indivíduos e grupos para se organizarem
a desenvolver ações a partir de suas próprias prioridades, orientando e estimulando a
participação dos sujeitos nas ações dirigidas à melhoria de suas condições de vida e saúde
(COLOMÉ; OLIVEIRA, 2008), fomentando a aquisição de novas formas de comportamento
social (FREIRE, 1996).
Atividades educativas e de promoção em saúde não são exclusividade de uma faixa
etária ou condição, sendo o período gestacional uma excelente oportunidade para capacitar e
criar novos saberes (COLOMÉ; OLIVEIRA, 2008; FREIRE, 1996; KANDAN; MENAGA;
KUMAR, 2011; PEREIRA, 2003). Durante a gestação, o organismo da mulher passa por
diversas alterações (físicas, hormonais, biológicas, comportamentais e outras) e isso se reflete
em sua condição bucal, gerando riscos para o desenvolvimento de diversas doenças que
acometem o meio bucal e incidem na saúde do bebê (COLOMÉ; OLIVEIRA, 2008; FREIRE,
1996; KANDAN; MENAGA; KUMAR, 2011; MOIMAZ et al., 2007; PEREIRA, 2003).
Neste sentido, há necessidade de promover práticas de educação em saúde, de modo a
modificar e inserir hábitos saudáveis na vida da gestante e de sua família, sendo este período
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um momento em que as mulheres podem estar mais motivadas para fazer tais mudanças
(KANDAN; MENAGA; KUMAR, 2011).
Ações de educação em saúde em grupo permitem que as gestantes compartilhem
experiências e se sintam mais dispostas em relação aos hábitos propostos, agindo de maneira a
intensificar as mudanças de comportamento (BRASIL, 2008). Por outro lado, a educação individual
permite uma proximidade maior com a gestante, dando oportunidade ao trabalho de questões mais
pessoais de forma mais direcionada e exclusiva (BRASIL, 2008; RIOS; VIEIRA, 2007).
Na prática odontológica, a atuação da equipe de saúde bucal não deve se voltar apenas
à dimensão técnica e curativa; precisa incorporar uma dimensão de educação em saúde bucal,
fornecendo informações, orientações e desenvolvendo habilidades de cuidado por meio de
métodos que mobilizem o cuidado com a saúde bucal, e que busquem no paciente um
colaborador, não apenas o alvo do programa de prevenção (BIJELLA, 1993; BRASIL, 2012).
É dever do cirurgião-dentista promover ações de educação em saúde bucal com todos os
pacientes – e as gestantes não constituem exceção, pois quando adequadamente motivadas,
atuam como agentes multiplicadores de hábitos saudáveis ao bebê e a sua família, justificando
a recomendação de programas desse âmbito nos serviços públicos e privados (BIJELLA,
1993; MINAS GERAIS, 2007; MOIMAZ et al., 2011, 2013).
Programas de educação em saúde visam desmistificar e instruir tanto o profissional
quanto os usuários do serviço, pois a prática de educação é um aperfeiçoamento mútuo.
Averiguar as metodologias empregadas na educação em saúde com gestantes é imprescindível
para o profissional avaliar e conduzir as atividades mais eficazes, alcançando, assim, o êxito
em promover, educar e empoderar o indivíduo, e posteriormente sua família, sobre os hábitos
e práticas de saúde. Neste contexto, o objetivo do trabalho é investigar as atividades e
metodologias educacionais de promoção à saúde bucal com gestantes na literatura e descrever
uma experiência de educação em saúde bucal, realizada em um Programa de Atenção
Odontológica à Gestante.
Metodologia:
Trata-se de uma revisão de literatura sobre as atividades e as metodologias educativas
empregadas em serviço de saúde com gestantes. A busca de artigos foi realizada nas bases de
dados da PubMed-Medlin, Scielo, Bireme e Scopus. As palavras-chaves utilizadas foram
“educação (AND) saúde bucal”, “gestantes”, “métodos de avaliação”, “saúde bucal (AND)
gestação”, “promoção de saúde bucal”, “metodologia de práticas educativas”, “metodologia
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de educação (AND) saúde bucal (AND) gestantes”. Os artigos que satisfazem os requisitos
estão descritos no quadro de revisão de literatura.
Quadro 1- Quadro de revisão de literatura.

Autor

Artigo

País/Ano

Objetivo

Tipo de

Amostra

Métodos

estudo
As

gestantes

Principais conclusões
foram

separadas em 3 grupos, o
The

effect

of dental

health

1º recebeu um tratamento
usual, com entrega de um
Comparar a eficácia da

education on
Al

Khamis

S, Asimakopou
lou K, Newton
T, Daly B.

pregnant
women's
adherence
tooth

with

brushing

educação em saúde bucal

154

com

gestantes

Controlado

tratamento

(2º

/

educação em saúde bucal

trimestre

randomiza

que

de

do

sociais e o 3º recebeu

ou

Kuwait,

intervenção

2017

planejamento

sem

uma
de

sobre

a

adesão a comportamentos

and flossing - A

à

relacionados

randomized

folheto sobre educação

saúde

em saúde, o 2º além do

gestação)

cognições

visava

metas

bucal.

control trial.

recebeu

(intervenção

planejamento)

de

de
se

realizar comportamentos
de saúde bucal, somado
ao que recebeu os outros 2
grupos.

Neste estudo, fornecer
informações básicas de
higiene bucal com uma
breve

discussão

demonstração

e
de

habilidades de higiene
bucal, como ocorreu no
grupo de tratamento usual,
foi suficiente para apoiar a
melhoria

dos

comportamentos de saúde
bucal para as participantes
que tinham níveis muito
baixos de conhecimento
sobre saúde bucal.

Dez sessões educacionais
Discovering

Avaliar o impacto do

expectant

modelo

expandido,

Anderson,

mothers' beliefs

chamado

Centering

C , Harris

about oral health:

E.U.A.,

Pregnancy

MS , Kovarik

an application of

2009

Smiles ® (CPS),

R , Skelton J .

the

Centering

sobre

de

saúde bucal de gestantes

Smiles program.

rurais.

minutos; 15

dedicada
486

Pré-teste e

gestantes

pós-teste

atitudes e crenças em

Pregnancy

45

minutos em cada sessão
à

saúde

bucal. Tópicos de saúde
bucal: conexão com saúde
sistêmica, mitos, placa
bacteriana, escovação, uso

O programa foi eficaz
para

implementar

comportamentos de saúde
bucal em mulheres rurais.

do fio dental; prevenção
de cárie, dentes de bebê e
avaliação oral.
Grupos de intervenção e
controle. O grupo de
intervenção
sessões

Educational
Bahri
N, Tohidinik
HR, Bahri
N, Iliati
HR, Moshki
M, Darabi F.

intervention
improve

health beliefs and

República

behaviors during

Islâmica do

pregnancy:

Irã, 2015

randomizedcontrolled trial.

a

questões de saúde bucal,

intervenção educativa em

oral

saúde bucal e dental
durante a gravidez sobre

160

as

gestantes

crenças

e

comportamentos

de

6

educação

durante 3 semanas sobre

Avaliar os efeitos de uma

to

recebeu

de

mulheres grávidas em
saúde bucal e dental.

Ensaio

enquanto o grupo de

clínico

controle

controlado

educação. As crenças e

randomiza

comportamentos

do

gestantes em saúde bucal

não

recebeu
das

foram avaliadas antes,

Houve efeitos positivos do
treinamento

em saúde

bucal durante a gravidez
na promoção das crenças
e comportamentos das
gestantes em saúde bucal.

imediatamente e 2 meses
após

a

intervenção

educativa,

utilizando-se

um

questionário

autoadministrado.

4

Ens. Saúde e Ambient., v 15, n. 1, p. 1-17, jan.-abr. 2022
ISSN 1983-7011

Metodologia educativa empregada como ferramenta de educação em saúde bucal na gestação

Autor

Artigo

País/Ano

Objetivo

Amostra

Tipo

de

estudo

Métodos

Principais conclusões

Apresentação audiovisual

Uma breve intervenção

de 10 minutos sobre saúde

educacional aumentou o

materna

durante

conhecimento

gravidez,

saúde

Desenvolver um material
educacional
Effects of an oral
Cardenas

health education

E.U.A.,

LM , Ross DD

program

2010

for

eletrônico

que possa ser facilmente

pregnant women.

apresentado às mulheres
grávidas em cuidados de
saúde bucal e avaliar o

Pré-teste e
40
gestantes

ganho de conhecimento e

pós-teste e
acompanha
mento de 1
mês

a retenção do programa

a
bucal

das

mulheres grávidas e as

infantil e saúde bucal da

informações

criança.

mantidas por um mês.

foram

em gestantes.
Aumentar
conhecimento
importância
Improving

oral

health

Cibulka
NJ , Forney
S , Goodwin
K , Lazaroff
P , Sarabia R .

in

pregnant women

E.U.A.,

with

2011

nurse

practitioner‐direc
ted

oral

Filme de 5 minutos,

a

incluindo

saúde

gráficas

doença

As práticas preventivas de

periodontal e as técnicas

higiene bucal, a utilização

em mulheres grávidas de

adequadas para escovar e

de serviços de saúde bucal

usar

dental. Uma

e a saúde bucal em

enfermeira ou assistente

mulheres de baixa renda

de pesquisa discutiu uma

do

folha

Ensaio de

uso

de

práticas

preventivas de higiene
bucal

e

aumentar

a

controle
146

randomiza

gestantes

do

com

pré-teste e
pós-teste

saúde bucal durante a

program.

imagens

bucal durante a gravidez

utilização de serviços de

care

Protocolo

da

o

baixa renda, aumentar o

low‐income
a

sobre

da

fio

centro

da

cidade

de

informações

podem ser melhoradas

direcionada

para

com um programa de

problemas de saúde bucal

atendimento direcionado,

gravidez

usando

um

e gravidez e distribuiu

prestado no início da

modelo

avançado

de

uma escova de dentes,

gravidez

assistência médica para

dentifrício fluoretado e fio

melhorar a saúde bucal.

dental após o filme.

de

atenção à saúde
bucal

Costa GM.

para

Elaborar um protocolo de

gestantes

na

atenção à saúde bucal para

equipe

da

estratégia

de

saúde da família
da

“Casa

Brasil,
2014

da

evidências
visando

científicas,
o

seu

41

Revisão de

artigos

literatura

acompanhamento durante

Comunidade
Serrinha”

gestantes, baseado em

Pesquisa de protocolos
estabelecidos em outros
municípios, revisão de
literatura e obtenção de
dados do município.

Há necessidade de ações
em saúde bucal adequadas
para

cada

período

gestacional, além de ações
educativas que devem ser
realizadas em grupo.

toda gestação.
em

Gouveia-MG
Faz-se

necessário

o

acompanhamento
odontológico
Os programas preventivos
Reis DM, Pitta

Educação

DR,

saúde

HMB,

Ferreira

em

Discutir a importância da

como

Jesus

estratégia

de

Brasil,

MCP, Moraes

promoção

de

2010

MEL e Soares

saúde bucal em

MG

gestantes

palestras,

escovação

dentária

supervisionada.

educação em saúde como
estratégia de promoção de

incluíram:

-

saúde bucal no período
gestacional.

Revisão da

Procedimentos coletivos:

Literatura

escovação supervisionada,
evidenciar

placa

bacteriana,

bochechos

com flúor, levantamento
epidemiológico.

no

pré-

natal.
A educação em saúde
deve

ser

transversalmente

incluída
no

Programa de Atenção à
Saúde da Mulher, em
especial o grupo de
gestantes.
A melhor maneira de
educar os filhos é pela
imitação. Educar é dar
exemplo

de

hábitos

saudáveis através dos
pais.
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Autor

Artigo

País/Ano

Objetivo

Amostra

Tipo

de

estudo

Métodos

Principais conclusões

Durante 2 meses, as
gestantes

do

intervenção
Effect

of

education based
Ebrahimipour

on the theory of

Avaliar

S, Ebrahimipoi

planned behavior

educação

ur

on adoption of

República

comportamentos de saúde

H, Alibakhshia

oral

Islâmica do

bucal

n

behaviors

Irã, 2016

grávidas com base na

F, Mohamadza

pregnant women

teoria do comportamento

deh M.

referred to health

planejado

health
of

o

efeito
sobre

de

da
os

mulheres

grupo

receberam

O treinamento presencial
usando

a

teoria

do

sessões de intervenção

comportamento planejado

educacional com base na

tem

teoria do comportamento

sobre os comportamentos

planejado, com palestras,

de

slides, pôsteres, vídeos e

mulheres grávidas. Por

impacto
saúde

positivo

bucal

das

150

Semiexperi

treinamento prático de

conseguinte, as sessões de

gestantes

mental

saúde bucal com modelo

formação,

de boca. O grupo controle

sensibilizar

recebeu

positivas e controlar os

centers of Birjand
in 2016

apenas

fim

a
e

de

atitudes

treinamento usual através

comportamentos

da

de

saúde, podem melhorar os

folhetos. Os questionários

comportamentos de saúde

foram

bucal

distribuição
aplicados

pré-

intervenção e 2 meses

das

de

mulheres

grávidas.

após a intervenção.

Oral and dental

Investigar o efeito de uma

Ghaffari

health

intervenção

M, Rakhshande

during

República

com base no modelo de

rou

pregnancy:

Islâmica do

crença

Irã, 2018

gestantes que visitam os

S, Safari-

care

de

educativa
saúde

em

Moradabadi

Evaluating

A, Torabi S.

theory-driven

centros de saúde no oeste

intervention.

de Teerã

a

135
gestantes

Coorte

Formação de 2 grupos:

Houve um efeito positivo

experimental e controle.

da

Aplicação

conscientização, crença e

de

um

educação

na

questionário para ambos

comportamento

os grupos e determinação

mulheres

dos métodos educacionais

conduzir uma intervenção

à

usados.

educacional baseada no

Realização de palestras,

modelo de crença em

perguntas

saúde

serem
e

respostas,

das
grávidas,

pode

causar

discussão em grupo e

mudanças

distribuição de panfletos

na consciência, atitude e

educativos.

desempenho das mulheres

Intervenção

significativas

realizada por 1 mês e

grávidas

acompanhamento

experimental em relação

realizado 2 meses após a

às medidas preventivas de

intervenção.

cárie dentária.

Dois

grupos,

no

grupo

controle

experimental. Aplicação
de 6 sessões de ensino a

The Effect of

cada duas semanas em

Health Education
Program Based
Jeihooni

on Health Belief

AK, Jamshidi

Model on Oral

República

H, Kashfi

Health Behaviors

Islâmica do

SM, Avand

in

Irã, 2017

A, Khiyali Z

Women of Fasa
City,

Pregnant
Fars

Province, South

Avaliar a eficácia do

forma

programa de educação em

perguntas

saúde

com

base

no

de

palestra,

e

respostas,

discussões em grupo e

modelo de crença em

110

Ensaio

demonstrações

saúde

gestantes

clínico

usando réplica de boca .

comportamentos

sobre

práticas

de

Após a intervenção de

higiene bucal e dental em

ensino, 2 sessões de

gestantes

acompanhamento foram
realizadas por 1 e 2 meses

of Iran.

após a intervenção para
rever

o

conteúdo

A aplicação do modelo de
crença de saúde é muito
eficaz para desenvolver
um programa educacional
para a saúde bucal em
gestantes. Além disso, na
implementação

desses

programas, recomenda-se
o controle, monitoramento
e

acompanhamento

educacional.

e,

novamente, após 4 meses.
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Autor

Artigo

País/Ano

Objetivo

Amostra

Tipo

de

estudo

Métodos

Principais conclusões
As gestantes do setor
público quanto aquelas do

Avaliação

dos

Conhecimentos e
Práticas

em

Scavuzzi AIF,

Saúde Bucal de

Nogueira PM,

Gestantes

Laporte

Atendidas

ME,

Alves AC.

Brasil,
no

2007

Setor Público e
Privado,

em

Feira de Santana,
Bahia, Brasil

Analisar,

setor

comparativamente, o nível

apresentaram carência de

privado

de conhecimento e prática

Utilização de formulário

informações acerca da

das gestantes atendidas na

com perguntas abertas e

etiologia dos problemas

rede pública e particular

fechadas,

bucais

e,

em relação à sua própria

conhecimentos e práticas

consequentemente,

de

da gestante com relação à
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experimental,
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impacto das intervenções
de promoção da saúde

7754
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Autor

Artigo

País/Ano
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Amostra

Tipo

de

estudo

Métodos

Principais conclusões
A formação de grupos de
gestantes contribuiu para
menor

prevalência

prematuridade.

de
A

amamentação mostrou-se
Impacto

de

estratégias
pré-natal

RT,

baixo

MM.

Osório

de
risco:

revisão
sistemática

uso dos descritores em

foi analisar a partir de uma

educacionais no
Silva EP, Lima

Revisão de literatura com

O objetivo deste estudo
revisão

sistemática

combinação:

o

Brasil,

impacto de estratégias

09

Revisão

2016

educacionais

artigos

sistemática

de

ensaios clínicos
randomizados

desenvolvidas

no

pré-

natal de baixo risco em
resultados obstétricos.

prenatal,
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education,

pregnancy

outcomes,
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breastfeeding

e

randomized clinical trials.

o desfecho mais sensível
às estratégias educativas.
Práticas
durante

educativas
o

pré-natal

contribuem

para

resultados

obstétricos

favoráveis

por

minimizarem dúvidas e
anseios da mulher durante
o processo de gestação,
preparando-a para o parto
e pós-parto, devendo ser
incorporadas no processo
de trabalho dos serviços
de saúde.

Fonte: Autoras

Relato de experiência
O Programa de Atenção Odontológica à Gestante foi implantado pelo Núcleo de
Pesquisa em Saúde Coletiva (NEPESCO) desde 1999. Proporciona, além de cuidados
odontológicos curativos, educação e promoção de hábitos saudáveis para o binômio mãefilho. Todo o processo de acolhimento, que se inicia desde a capitação até a conclusão do
tratamento da paciente, é realizado por facilitadores e monitores (professores, alunos de pósgraduação e alunos de graduação) que, por meio de metodologias ativas de roda de conversa,
capacitações e reuniões, prestam esclarecimento à cerca dos mitos e tabus que envolvem a
relação da odontologia com a gestação, além de todas as alterações que ocorrem no corpo e na
boca durante esse período, bem como a prática e benefício do aleitamento materno.
Durante o momento de espera da paciente para atendimento são realizadas atividades
de educação em saúde bucal com macro modelos, álbuns seriados e folders de forma
individual; durante atendimento é realizado escovação supervisionada, além de tratamento
preventivo e curativo.
Desde 2015 o Programa em parceria com Ambulatório Médico de Especialidades
(AME) oferece atenção odontológica à gestante de alto risco de 26 municípios da região.
O processo de captação das gestantes é realizado na Unidade de Saúde da Família,
durante o período de atendimento da gestante com o médico e enfermeiros. Alunos de
8
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graduação e pós-graduação atuam como facilitadores, abordando as pacientes com material
educativo e encaminhando para clínica odontológica. Semelhante processo ocorre no AME,
estendendo à atenção odontológica para mais municípios.
O Programa conta com a parceria de médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos e
diversos outros funcionários e profissionais da saúde, tanto das Unidades de Saúde, quanto do
AME, que atuam conjuntamente de modo a sedimentar na gestante todo o conhecimento
acerca de educação e promoção em saúde.
No momento em que a mulher está inserida no Programa de Atenção Odontológica à
Gestante, tem ela um acompanhamento clínico e educativo com os alunos, além se ser
monitorada via telefone para não perder os agendamentos. O Programa tem alcançado seus
objetivos qualificando e sensibilizando os profissionais envolvidos para o trabalho integrado:
fortalecendo o vínculo extensão-ensino-pesquisa-comunidade; favorecendo a população
assistida, bem como a própria Universidade; e, assim, estimulando o desenvolvimento das
ciências da saúde.
Discussão
A educação em saúde bucal de gestantes deve ser trabalhada de forma multidisciplinar e
deve abordar: as mudanças fisiológicas durante a gestação; sua implicação na saúde bucal;
orientação de hábitos saudáveis; dieta alimentar; frequência e quantidade de açúcar na dieta;
importância de cuidados com a saúde bucal dentro do ambiente familiar; aleitamento materno;
cuidados com saúde bucal do bebê; hábitos de sucção não nutritivos; transmissibilidade da
doença cárie e a importância da frequência ao consultório odontológico durante a gestação.
(BRASIL, 2008; CORDEIRO; MIRANDA FILHO, 2013; MINAS GERAIS, 2007; MOIMAZ
et al., 2007, 2011, 2013). Tão importante quanto saber os temas que devem ser abordados
durante a prática de educação em saúde, é saber planejar e aplicar as metodologias ativas que
mais se adequam para determinadas práticas (BRASIL, 2008; MINAS GERAIS, 2007).
Uma das metodologias educacionais observadas acontece durante visitas domiciliares,
realizadas por profissionais ou agentes locais capacitados, fazendo uso de recursos didáticos
como vídeos, materiais ilustrativos e folders explicativos (BONUCK et al., 2005; EDWARDS
et al., 2013; LUTENBACHER et al., 2014; SILVA; LIMA; OSÓRIO, 2016). Estudos
apontam que trabalhar com toda a família é fundamental no processo de aprendizagem
durante o período gestacional (BRASIL, 2012; LIMA, 2013), sendo a visita domiciliar à
mulher grávida um instrumento de intervenção a ser utilizado pelos integrantes das equipes de
saúde, para conhecer as condições de vida e saúde das gestantes, de seus companheiros e
Ens. Saúde e Ambient., v 15, n. 1, p. 1-17, jan.-abr. 2022
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familiares, e para identificar as características sociais, epidemiológicas e os recursos
disponíveis à família. Essas informações são importantes para o planejamento e
direcionamento das ações educativas dos profissionais de saúde, visando estimular e valorizar
o empoderamento e o autocuidado por parte das usuárias (LIMA, 2013).
O atendimento odontológico às pacientes gestantes deve ser organizado de acordo com
o trimestre de gestação, pois oferta à futura mãe uma atenção específica, por levar em conta as
limitações de cada período gestacional, realizando atividades educacionais, ações preventivas
e curativas, apropriadas para cada momento da gravidez (BRASIL, 2008; MINAS GERAIS,
2007; NASEEM et al., 2016; VAMOS et al., 2015).
O método de grupos focais com roda de discussão oferece à gestante a oportunidade
de compartilhar sobre suas experiências, crenças, medos e necessidades com outras gestantes
– as participantes compartilham experiências comuns e oferecem detalhes sobre aspectos de
suas vidas, principalmente quando suas contribuições são reforçadas e suas preocupações
legitimadas por outros membros de semelhante situação, estando também, assim, mais
susceptíveis à aquisição de conhecimento e de hábitos saudáveis (COSTA, 2014; CUNHA et
al., 2018). Em vista disso, para o processo de educação em saúde com gestantes em grupos
operativos, é importante que os problemas, as crenças e os tabus delas sejam ouvidos,
cabendo à equipe respeitá-las e respondê-las de forma clara, mostrando as mudanças que
ocorrem na boca durante a gravidez, enfatizando a importância da higiene e estimulando o
autocuidado e hábitos de vida saudável para elas e para os seus bebês – de forma que as mães
possam viver a experiência da gestação e do puerpério de forma saudável e positiva (BAHRI
et al., 2015; BRASIL, 2008 ; GHAFFARI et al., 2018; JEIHOONI et al., 2017) .
Neste sentido, cabe ressaltar que o descaso com a saúde bucal devido a mitos sobre
práticas de higiene bucal e tratamento odontológico durante a gravidez é uma preocupação
séria. Uma prevalência muito alta desses mitos é um obstáculo ao objetivo de uma saúde
materna e infantil ideal. Sabe-se que mulheres e comunidades que estão sujeitas a mais mitos
são mais propensas a apresentar problemas graves de saúde bucal durante a gravidez (JAIN et
al., 2021). Atuar na desmistificação dos mitos, tabus e crenças que possam interferir na saúde
do binômio mãe-filho, é essencial para as mudanças comportamentais e melhoria na
qualidade de vida (AHMAD; NOR; DAUD, 2019; JAIN et al., 2021).
Alguns estudos demonstram a efetividade de práticas intervencionistas como as
entrevistas motivacionais, que aumentam a eficácia autorreferida de hábitos saudáveis entre
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mulheres grávidas, que somadas a outras práticas de educação, colaboram para a manutenção
da saúde (RASOULI et al., 2018; SAFFARI et al., 2020).
À vista disso, a associação de mais de uma metodologia de educação em saúde – como
a execução de intervenções por meio de palestras, dinâmicas, vídeos, debates
(EBRAHIMIPOUR et al., 2016; VAMOS et al., 2015) e metas (AL KHAMIS et al., 2017),
incluindo um regime intensivo e individualizado, repetido e sistemático, com instruções de
higiene bucal combinadas (VAMOS et al., 2015;), bem como com o reforço de cuidados
domiciliares por meio de telefonemas, mensagens e cartões (SOUSSOU; ALEKSEJŪNIENĖ;
HARRISON, 2017; TURRIONI et al., 2012) – é capaz de sensibilizar e gerar atitudes
positivas de comportamento saudável (GEISINGER et al., 2013). Estudos demonstram que o
envio de mensagens de texto educativas, em comparação ao não envio de mensagens, melhora
o conhecimento, a atitude e a prática de saúde bucal em gestantes (BUSHO et al., 2020;
DIVDAR et al., 2021).
Métodos como a avaliação do antes e depois do conhecimento dos pacientes após as
estratégias de educação em saúde mostram-se importante para a verificação da eficácia das
ações empregadas (GLATT et al., 2016; SOUSSOU; ALEKSEJŪNIENĖ; HARRISON, 2017;
TURRIONI et al., 2012); porém, só o conhecimento não basta para perpetuar hábitos
saudáveis (ROCHA et al., 2010). É preciso substituir modelos ancorados em práticas de
comunicação unidirecional, dogmática e autoritária, com foco na transmissão de informação,
pela discussão e reflexão, desencadeadas pela problematização de temas de saúde bucal. A
aplicação dos princípios de um modelo de dialógico de educação, nas práticas educativas em
saúde, constitui um grande desafio, já que muitos profissionais de saúde podem não ter
conhecimento sobre esse modelo e outros não foram capacitados para aplicá-los a sua prática.
Neste sentido, a capacitação permanente e continuada com profissionais de saúde se faz
necessária para que a atenção à saúde ocorra de forma integral (LOUREIRO et al., 2017;
MARCHI et al., 2019). Entretanto, essas práticas dependem também da mobilização e
comprometimento dos sujeitos com a transformação dos processos de trabalho em saúde. O
curto tempo, justificado por uma rotina de trabalho árdua desses profissionais, representa um
dos desafios para o desenvolvimento de ações direcionadas ao profissional de saúde
(BORGES et al., 2019).
As ações de Educação em Saúde numa proposta de construção compartilhada devem
ser orientadas pela busca da interdisciplinaridade, da autonomia e da cidadania, avaliando e
reorientando o planejamento das ações a serem desenvolvidas a partir da observação da
realidade (ACIOLI, 2008). Para que uma atividade seja geradora de aprendizagem, é
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necessário que a situação desafie o indivíduo, de modo que ele tenha a necessidade de aceitar
esse desafio e que isso esteja dentro de seus meios, ao preço de uma aprendizagem nova
acessível (ADEINIYI et al., 2021).
Neste sentido, fornecer uma estrutura para avaliação do programa, orientar o
desenvolvimento de intervenções, incluindo a identificação de estratégias apropriadas de
mediações e mensagens de saúde, gerando um ambiente para suposições sobre como um
programa produzirá mudança de comportamento, é um método de aperfeiçoamento e pode
ajudar a compreender os fatores que contribuem para um problema de saúde (ACIOLI, 2008;
ADEINIYI et al., 2021).
Considerações finais
A literatura aponta que o emprego de metodologias ativas de educação em saúde com
gestantes são efetivas na aquisição de hábitos saudáveis, sendo indispensáveis durante o prénatal. Entretanto, faz se necessária à capacitação e qualificação dos profissionais, visando à
implementação de ações geradoras de saúde na comunidade.
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