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RESUMO 

A gestação é um período especial na vida de toda mulher, e visando o bem estar da 

família e melhoria das condições de saúde o acompanhamento de uma equipe 

multiprofissional é preconizado. Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

proposto pela Organização das Nações Unidas (ONU), devido a relevância da 

temática, apresentaram metas e ações específicas para a redução da mortalidade 

materno-infantil. Dentre as ações destacam-se a ampliação do acompanhamento 

pré-natal e o incentivo ao aleitamento materno. Os objetivos nesta pesquisa foram: 

investigar a morbidade bucal referida e o uso de serviços odontológicos por 

gestantes de alto risco e analisar a intenção de aleitamento materno destas 

gestantes. Foi realizada pesquisa transversal, com 1200 gestantes de alto risco, que 

realizaram acompanhamento pré-natal no Ambulatório Médico de Especialidades 

(AME) do município de Araçatuba.  Na coleta de dados foram realizadas 

entrevistas padronizadas, utilizando-se formulário específico previamente testado 

em estudo piloto, com entrevistadores calibrados e em local apropriado. As variáveis 

dependentes foram: o uso do serviço odontológico, a condição bucal autorreferida, 

intenção de amamentação exclusiva e histórico de amamentação anterior. Para 

processamento dos dados foram empregados os softwares Epi Info 7.4.1, Bioestat 

5.3 e IRAMUTEQ 0.7.2.0. O teste qui-quadrado ao nível de significância de 5% foi 

empregado para análises quantitativas. Do total de entrevistadas, 40,08% realizaram 

sua última consulta odontológica com mais de 1 ano, 72,17% relataram de “regular” 

a “muito ruim” seus dentes e gengivas e 75,58% afirmaram terem tido dor de origem 

dentária. A condição bucal autorreferida esteve associada com a idade (p=0,0156), 

escolaridade (p<0,0001), renda (p<0,0001), ocupação (p<0,0001), estado civil 

(p<0,0001) e com o uso do serviço (p<0,0001), e a consulta odontológica mostrou 

associação com idade (p=0,0194) e ocupação (p=0,0016). Sobre a amamentação, 

8,76% das gestantes apresentavam condições que poderiam afetar o aleitamento. A 

pretensão de amamentação exclusiva foi afirmada por 93,83%, sendo 69,86% até os 

6 meses. O histórico de amamentação anterior mostrou associação com pretensão 



de amamentação exclusiva (p=0,0165), período de amamentação pretendido 

(p<0,0001), apoio familiar (p=0,0494) e escolaridade (p=0,0472). A análise 

qualitativa mostrou, por meio de nuvem de palavra e análise de similitude, que os 

motivos mais relevantes para a recusa de amamentação exclusiva foram: HIV, uso 

de medicação, trabalho e falta de informação. Conclui-se que, apesar da condição 

bucal ser relatada de “regular” a “muito ruim” por parte das pacientes, o uso do 

serviço odontológico por gestantes de alto risco ainda foi baixo. A maioria das 

gestantes de alto risco pretendiam amamentar exclusivamente no peito por um 

período de 6 meses, no entanto, algumas condições poderiam interferir na 

amamentação. O histórico de amamentação de outros filhos influenciou a intenção 

de amamentar.  

Palavras-chave: Gravidez de alto risco. Cuidado pré-natal. Saúde bucal. 

Aleitamento Materno. Pesquisa Qualitativa. 



RÓS, DT. Self-reported oral condition and the use of dental service by high-risk 

pregnant women. 2018. Dissertação (Mestrado em Odontologia Preventiva e 

Social) - Faculdade de Odontologia, Universidade Estadual Paulista, Araçatuba, 

2018. 

ABSTRACT 

Gestation is a special period in the life of every woman, and aiming at the well-being 

of the family and improvement of health conditions, the follow-up of a 

multiprofessional team is recommended. The Millennium Development Goals 

proposed by the United Nations (UN), due to the relevance of the theme, presented 

specific goals and actions to reduce maternal and child mortality. Among the actions 

were the expansion of prenatal care and the encouragement to breastfeeding. The 

objectives of this research were: to investigate the mentioned oral morbidity and the 

use of dental services by high risk pregnant women and to analyze the intention of 

breastfeeding of these pregnant women. A cross-sectional study was carried out with 

1200 high-risk pregnant women who underwent prenatal care at the Medical 

Specialist Ambulatory (MSA) in the city of Araçatuba. In the data collection, 

standardized interviews were performed using a specific form previously tested in a 

pilot study, with interviewers calibrated and in an appropriate place. The dependent 

variables were: the use of the dental service, the self-reported oral condition, 

exclusive breastfeeding intention and previous breastfeeding history. For data 

processing, the software Epi Info 7.4.1, Bioestat 5.3 and IRAMUTEQ 0.7.2.0 were 

used. The chi-square test at the significance level of 5% was used for quantitative 

analysis. From the total respondents, 40.08% had visited the dental office over 1 year 

ago, 72.17% reported their teeth and gingiva as "fair" or "very poor", and 75.58% 

reported having had a toothache. The self-reported oral condition was related to age 

(p=0.0156), level of education (p<0.0001), income (p<0.0001), occupation 

(p<0.0001), marital status (p<0.0001), and dental care utilization (p<0.0001), and 

dental appointments showed association with age (p=0.0194) and occupation 

(p=0.0016). About breastfeeding, 8.76% of pregnant women had conditions that 

could affect breastfeeding. The intention of exclusive breastfeeding was affirmed by 

93.83%, being 69.86% up to 6 months. Breastfeeding history showed association 

with exclusive breastfeeding (p=0.0165), intended breastfeeding period (p<0.0001), 

family support (p=0.0494) and schooling (p=0.0472). The qualitative analysis 



showed, through word cloud and similarity analysis, that the most relevant reasons 

for refusing exclusive breastfeeding were: HIV, medication use, work and lack of 

information. It was concluded that, although the oral condition was reported from 

"regular" to "very poor" by the patients, the use of dental service by high-risk 

pregnant women still low. Most high-risk pregnant women intended to exclusively 

breastfeed for a period of 6 months, however, some conditions could interfere with 

breastfeeding. The history of breastfeeding of other children influenced the intention 

to breastfeed. 

Keywords: High-risk Pregnancy. Prenatal care. Oral health. Breastfeeding. 

Qualitative Research. 
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1     Introdução Geral1 

A gestação é um período de alterações na vida de toda mulher. Neste 

período, mãe e filho devem receber tratamento especial visando a melhoria das 

condições de saúde e qualidade de vida da família e a diminuição da mortalidade 

materno-infantil (CABRAL; SANTOS; MOREIRA, 2013). A melhora da saúde da 

gestante foi um dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) proposto pela 

Organização das Nações Unidas(ONU), de 2000 a 2015 com o apoio de 191 

nações, incluindo o Brasil (BRASIL, 2014), sendo substituído pelos Objetivos 

Sustentáveis do Milênio, propostos para o período de 2015 a 2030 que é composto 

por 17 objetivos e 169 metas, dentre as quais também existem metas que visam a 

diminuição da mortalidade materno- infantil (BRASIL, 2011a).   

Em 2015, a ONU divulgou o relatório final sobre os ODM e com relação a 

mortalidade infantil os objetivos mundiais não foram alcançados. No entanto, notou-

se uma redução de mais de 50% da mortalidade na infância com crianças menores 

de 5 anos, passando de 90 óbitos em 1990 para 43 por mil nascidos vivos em 2015. 

Apesar desta redução significativa, a meta global era a redução de 75% das taxas, 

sendo registrados aproximadamente 16000 óbitos de crianças por dia por causas 

evitáveis (BRASIL, 2014).  

Sobre a melhoria da saúde materna, também não foram alcançadas as metas 

mundiais, obtendo resultados inferiores quando comparados a mortalidade infantil. 

De 1990 a 2013, ocorreu uma redução de 45% óbitos maternos, passando de 380 

para 210 mortes maternas por 100.000 nascidos vivos (BRASIL, 2014).  

No Brasil, em 2014, foi divulgado o Relatório Nacional de Acompanhamento 

para os ODM. Neste relatório percebemos que a meta para a mortalidade infantil foi 

alcançada, passando de 53,7 óbitos por mil nascidos vivos em 1990 para 17,7 em 

2011 em crianças menores de 5 anos (BRASIL, 2014).  

As metas para a redução da mortalidade da criança menor de um ano 

também foram alcançadas, passando de 47,1 óbitos por mil nascidos vivos em 1990 

para 15,3 em 2011, sendo a meta estimada de 15,7. No entanto, em 2011, para 

                                                           
1  Referências no Anexo A 
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cada dois óbitos em menores de 1 ano, um acontecia nos primeiros seis dias de vida 

Dentre as mortes da infância, no Brasil, 85% delas ocorrem no primeiro ano de vida 

da criança. (BRASIL, 2014).  

Os principais motivos apontados para altas taxas na mortalidade de crianças 

menores que um ano foram as afecções perinatais (59%), como a prematuridade, 

asfixia/hipóxia e fatores maternos, seguido por malformações congênitas, 

responsáveis por 20% das mortes nesta faixa etária (BRASIL, 2014).  

A melhora da saúde materna obteve resultados melhores no Brasil quando 

comparados aos resultados globais, sendo a taxa de mortalidade materna brasileira 

reduzida de 141 mortes maternas por 100.000 nascidos vivos em 1990 para 64 em 

2011, ou seja, uma redução de 55%. Sobre os resultados da consulta pré-natal, a 

partir de 2004, 98% das gestantes fizeram pelo menos 1 consulta pré-natal e, em 

2011, 90% das gestantes fizeram 4 consultas ou mais. Apesar da diminuição na 

mortalidade materna, a meta de 35 mortes maternas por 100.000 nascidos vivos não 

foi alcançada. As taxas de gravidez na adolescência, que compreendem gestantes 

até os 19 anos ou menos, também apresentaram drásticas reduções, passando de  

0,088 em 1996 para  0,065 em 2011, por mil mulheres  (BRASIL, 2014).  

Os principais motivos apontados para a mortalidade materna são as causas 

obstétricas diretas que são resultantes de complicações surgidas durante a 

gestação, parto ou puerpério. Os partos cesarianas podem aumentar em 3,5 vezes o 

risco de morte materna e 5 vezes mais o risco de infecções puerperais (BRASIL, 

2014). 

Para atingir estes objetivos, o governo brasileiro implantou diversas 

estratégias nacionais. Segundo estimativas, o aleitamento materno poderia reduzir 

em 13% as mortes de crianças menores que 5 anos. Sabendo disso, desde 1981, foi 

criado o Programa Nacional de Aleitamento Materno, posteriormente aderindo a 

Iniciativa do Hospital Amigo da Criança, em 1992, desenvolvido pelo Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e Organização Mundial da Saúde (OMS), 

visando a promoção, proteção e apoio a amamentação (FUNDO DAS NAÇÕES 

UNIDAS PARA A INFÂNCIA, 2009).  
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Outros motivos apontados para a diminuição da mortalidade infantil podem 

ser a expansão da atenção básica após a criação do Sistema Único de Saúde(SUS) 

em 1990, e do Programa de Saúde da Família (PSF), em 1995, em conjunto com o 

aumento da cobertura vacinal do Programa Nacional de Imunização, criado em 1973 

e ampliado com o passar dos anos, disponibilizando 12 vacinas gratuitas no 

calendário vacinal atual (BRASIL, 2014).  

Para a redução da mortalidade materna, os motivos mais evidentes foram as 

implantações de programas de âmbito federal como o Saúde Mais Perto de Você e a 

Rede Cegonha, em 2011, e na esfera estadual os Sistemas Estaduais de Referência 

Hospitalar à Gestantes de Alto Risco, para atender com equidade gestantes de alto 

risco (BRASIL, 2011b, 2012, 2014). A disponibilidade gratuita de anticoncepcionais 

pelo SUS também pode ser considerado um dos motivos para a diminuição da 

mortalidade materna, observada pela redução da taxa de gravidez na adolescência.  

A gestação de alto risco é definida como a gestação em que algum fator fora 

da normalidade oferece algum risco à vida ou à saúde da gestante e/ou feto e/ou 

recém-nascido (BRASIL, 2012). Uma gestação que está transcorrendo bem pode se 

tornar de alto risco a qualquer momento, durante a evolução da gravidez ou durante 

o parto. Assim, em cada consulta pré-natal é realizada uma reclassificação do 

estado de saúde da gestante e do feto (BRASIL, 2001). 

As diferentes condições, consideradas na gestação de alto risco podem ser 

classificadas em: características pessoais ou sociodemográficas, morbidades, 

antecedentes obstétricos e doença obstétrica na gestação atual. Quando 

diagnosticada, tal condição deve ter o acompanhamento multiprofissional, incluindo 

odontológico, para que a gestante possa ser acompanhada integralmente (BRASIL, 

2012; SANTOS NETO et al., 2012). Alguns fatores de risco também podem estar 

presentes antes da gravidez, como a diabetes, dependência de drogas lícitas ou 

ilícitas, entre outros (BRASIL, 2001). 

Dentre as características pessoais ou sociodemográficas estão incluídas as 

condições relacionadas ao ambiente familiar inadequado em que a gestante está 

inserida, baixo nível educacional, trabalho com exposição a agentes nocivos e que 

exigem esforço físico excessivo, violência doméstica, transtornos psicológicos como 
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a depressão, o uso de drogas ilícitas, idade materna menor que 19 anos e maior que 

35, peso menor que 45kg e maior que 75kg e altura menor que 1,45m da gestante 

(BRASIL, 2012; SANTOS et al., 2014).  

Condições como cardiopatias, hipertensão arterial prévia à gestação, câncer, 

alterações osteoarticulares, aneurismas, epilepsia, ginecopatias, endocrinopatias 

como a diabetes mellitus, nefropatias, portadores de doenças infecciosas como vírus 

da imunodeficiência humana (HIV), toxoplasmose e Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DST), doenças autoimunes e anemias estão incluídas em 

morbidades (BRASIL, 2012; HEBMULLER et al., 2015).  

Para os antecedentes obstétricos são consideradas condições como abortos 

anteriores, cirurgias uterinas, infertilidade, multiparidade, gestação anterior com 

intervalo menor que dois anos e maior que cinco anos e o histórico de gestação 

anterior com alguma restrição de crescimento, prematuridade ou malformações 

(BRASIL, 2012).  

Com relação às doenças obstétricas na gestação atual, são consideradas 

malformações e óbito fetal, hipertensão e doenças endócrinas acarretadas no 

período gestacional, desvios quanto ao crescimento uterino e de líquido amniótico, 

aloimunização, trabalho de parto prematuro ou gravidez prolongada e ameaças de 

aborto (BRASIL, 2012; KELLY, 2017).  

A amamentação oferece diversos benefícios tanto para o bebê quanto para a 

mãe. Entre os principais benefícios podem ser citados:  diminuição de doenças 

respiratórias e diarreias, menor desnutrição infantil, melhora no desenvolvimento 

neurológico, diminuição do risco do desenvolvimento de diabetes e obesidade para 

as crianças amamentadas e para as mães, ajuda na redução do volume uterino e do 

peso, diminui o risco de hemorragia pós parto e do desenvolvimento de diabetes 

crônica em casos de diabetes gestacional (DIJIGOW et al., 2015; FONSECA et al., 

2015; HORTA; MOLA; VICTORA, 2015; OKTARIA et al., 2017).  

Assim, gestantes de alto risco merecem atenção especial tanto para os 

cuidados gestacionais quanto para a amamentação, pois algumas condições podem 

ser desfavoráveis para o aleitamento materno. São poucas as contraindicações para 

não amamentação ou interrupção temporária do aleitamento materno. Dentre as 
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principais contraindicações, temos: mães portadoras do vírus do HIV e o uso de 

medicamentos como antineoplásicos e bebês portadores de galactosemia que não 

podem consumir nenhum tipo de lactose (FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A 

INFÂNCIA, 2008).  

A transmissão vertical do HIV pode ocorrer durante a gestação e através do 

leite materno. Dessa forma, durante a gestação, o uso do coquetel retroviral é 

essencial para evitar a transmissão vertical do HIV (MARTINS, 2005). No entanto, 

com relação à amamentação, ainda são necessários mais estudos que comprovem 

a efetividade das medicações contra a transmissão vertical para o bebê, não sendo 

recomendado o aleitamento materno por estas mulheres (BRANDÃO et al., 2016; 

LIMA et al., 2017; MORENO; REA; FILIPE, 2006; WHITE et al., 2014).  

 A interrupção temporária do aleitamento é recomendada em casos de 

infecções herpéticas com vesículas em mama, casos de varicela poucos dias antes 

do parto, doença de Chagas com sangramento mamário ou em fase aguda, 

abscesso mamário e uso de drogas de abuso. Nesses casos, despreza-se o leite por 

meio de ordenha no período recomendado para cada situação e se retorna à 

amamentação após este período (FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A 

INFÂNCIA, 2008).  

Em estudos sobre amamentação, notou-se que gestantes com baixa 

escolaridade, que trabalhavam, primigestas e adolescentes que fizeram parto 

cesariana, tiveram maiores chances de início tardio da amamentação, após primeira 

hora de vida da criança, e de amamentar por um período menor de tempo 

(COLOMBO et al., 2018; ESTEVES et al., 2015; MOIMAZ et al., 2017).  

Quando ocorre a identificação do risco gestacional e a gestante é 

encaminhada para o acompanhamento em serviço especializado, o vínculo com a 

Atenção Básica não deve ser perdido, possibilitando o acolhimento e apoio a 

gestante, o suporte familiar e social, levando a maior adesão da gestante aos 

tratamentos instituídos (BRASIL, 2012). O incentivo à amamentação deve ser 

iniciado ainda na gestação, para que possíveis barreiras que possam impedir ou 

acarretar o desmame precoce sejam identificadas e prevenidas, quando possível 

(ROCHA et al., 2010). 
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Durante a gestação ocorrem mudanças bucais associadas a fatores como 

alterações hormonais e comportamentais, e, em gestantes de risco, fatores como 

hipertensão, diabetes ou xerostomia levam a uma maior 

susceptibilidade/sensibilidade da gengiva e juntamente com os efeitos tóxicos dos 

produtos bacterianos podem levar ao desenvolvimento de doenças bucais como a 

cárie, gengivite e periodontite (BRASIL, 2012; MOIMAZ et al., 2010; SANTOS NETO 

et al., 2012). Assim, a gestação por si só não é um fator que acarreta doenças 

bucais, mas pode aumentar a incidência destes. Outra alteração bucal que pode ser 

associada com a gravidez é o granuloma gravídico que geralmente regride após o 

parto (PALACIOS-SÁNCHEZ et al., 2006).  

O aleitamento materno também é de grande importância para o 

desenvolvimento do aparelho estomatognático e está relacionado com o menor 

índice de cáries e oclusopatias (MOIMAZ et al., 2014). 
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2 Objetivo Geral 

 

O objetivo principal deste trabalho foi investigar a morbidade bucal referida e 

o uso de serviços odontológicos por gestantes de alto risco. 

 

 

Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos deste trabalho foram: 

- avaliar o uso do serviço odontológico, a condição bucal autorreferida e 

fatores associados às gestantes de alto risco;  

- verificar a intenção de amamentação exclusiva por gestantes de alto risco, e 

fatores relacionados.  
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3     Revisão da literatura 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quadro 1 - Descritores utilizados para a revisão de literatura nas bases de dados Lilacs, 

Scielo, Pubmed e Web of Science  

Descritores 

Número de artigos 

encontrados nas bases de 

dados 

Pregnancy High-risk + Perception + Oral Health 18 

Pregnancy High-risk + Health Services Accessibility + Dental Care 8 

Pregnancy High-risk + Oral Health + Dental Care 59 

Breast Feeding + Qualitative Analysis + Weaning 46 
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Quadro 2 - Revisão de literatura 

Autor Ano País Objetivo Amostra  Tipo de estudo Principais conclusões 

Aguiar TC, Valsecki 
Junior A, Silva SRC, 
Rosell FL, Tagliaferro 
EPS  

2011 Araraquara- 
SP, Brasil 

- Identificar o risco 
de cárie de 
gestantes que 
frequentaram a 
clínica de 
odontologia.  

-166 prontuários 
de gestantes 
atendidas  

- Estudo 
retrospectivo. 

- O risco de cárie da grande 
maioria das gestantes foi alto 
ou moderado e esteve 
estatisticamente associado ao 
consumo de carboidratos. 

Albuquerque OMR, 
Abegg C, Rodrigues 
CS 

2004 Pernambuco, 
Brasil  

- Enfocar o problema 
das barreiras ao 
atendimento 
odontológico de 
gestantes.  

Três grupos 
com quatro a 
nove gestantes. 

- Pesquisa 
qualitativa, com 
grupos focais. 
 

- As principais barreiras do 
atendimento odontológico 
foram: crenças populares que 
desaconselham a busca do 
atendimento odontológico na 
gravidez, baixa percepção de 
necessidade, medo de sentir 
dor, a dificuldade de sair de 
casa de madrugada para 
marcar a consulta.  

Amaral LJX, Sales 
SS, Carvalho 
DPSRP, Cruz GKP, 
Azevedo IC, Ferreira 
Junior MA 

2015 Campina 
Grande-PB, 
Brasil 

- Identificar os 
fatores que podem 
influenciar as 
nutrizes na 
interrupção do 
aleitamento materno 
exclusivo durante os 
primeiros seis 
meses de vida do 
lactente. 

- 14 mulheres 
que estavam 
em aleitamento 
materno. 

- Pesquisa 
descritiva, 
exploratória e 
qualitativa por 
meio de 
entrevista 
semiestruturada. 

- Foi relatado pouco 
conhecimento das nutrizes em 
relação ao vínculo afetivo do 
binômio, à redução dos gastos 
da família com a alimentação 
da criança e ao risco de 
hemorragias no pós-parto; 
crença na produção insuficiente 
de leite; dificuldade de pega da 
mama; diversas intercorrências 
mamárias no pós-parto. 

(continua) 
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Quadro 2 - Revisão de literatura 
(continuação) 

Autor Ano País Objetivo Amostra  Tipo de estudo Principais conclusões 

Amaral MA, Miotto 
AMM, Costa ICC, 
Garbin CAS 

2016 Araçatuba- 
SP, Brasil 

- Analisar a fala de 
gestantes sobre o 
aleitamento materno 
e aprofundar os 
fatores envolvidos 
no desmame 
precoce. 

- 22 gestantes, 
no período 
gestacional de 
12 a 36 
semanas. 

- Pesquisa 
qualitativa, com 
realização de 
grupos focais. 

- Há intencionalidade por parte 
das gestantes para a prática do 
aleitamento materno, contudo, 
 demonstraram negação ao ato 
de amamentar e as possíveis 
causas para desmame precoce. 

Andrews EJ, Symon A, 
Anderson AS  

2015 Reino Unido  - Determinar o 
conhecimento das 
mães sobre práticas 
de alimentação 
infantil, opiniões 
sobre 
aconselhamento 
alimentar e 
mudanças na prática 
após a participação 
em palestras. 

- 67 mulheres. - Pesquisa 
qualitativa, com 
entrevistas semi-
estruturadas.  

- Foram identificadas incertezas 
persistentes sobre a prática da 
alimentação. 
- O comportamento alimentar 
informado após as oficinas foi 
encorajador, embora também 
houvesse evidência de 
resistência à mudança. 
- As palestras ajudaram os 
conhecimentos e práticas atuais 
sobre a alimentação infantil. 

Azevedo SJS, Santos 
FAPS, Vieira CENK, 
Mariz LS, Silva NA, 
Enders BC  

2016 Rio Grande 
do Norte, 
Brasil 

-Identificar o 
conhecimento do pai 
sobre o aleitamento. 

- 15 pais. - Estudo 
exploratório e 
descritivo, com 
abordagem 
qualitativa. 

- A maioria dos entrevistados 
tem conhecimento sobre o 
assunto e reconhece os 
benefícios da amamentação. 
Desta forma conseguem 
incentivar suas esposas com 
vistas ao aleitamento materno 
exclusivo. 

(continua) 
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Quadro 2 - Revisão de literatura 
(continuação) 

Autor Ano País Objetivo Amostra  Tipo de estudo Principais conclusões 

Baeza W, Henríquez 
F, Prieto R  

2016 Chile  - Explorar, sob a 
perspectiva das 
mães, quais os 
aspectos envolvidos 
na duração do 
aleitamento materno 
exclusivo. 

- 65 mães 
trabalhadoras. 

- Estudo 
qualitativo, com 
entrevistas semi-
estruturadas.  

- Os incentivadores da 
amamentação foram a duração 
da licença materna e o apoio do 
casal, família e profissionais de 
saúde. 
-As barreiras foram: a presença 
de dor induzida pela 
amamentação e decisão de 
desmame precoce que pode ser 
influenciada pela família ou pelos 
profissionais de saúde. 

Barcellos AC, 
Rossetto NZ, 
Rodrigues CO 

2017 Paraná, 
Brasil 

- Avaliar as formas 
de infecção 
pediátrica pelo HIV 
com ênfase na 
transmissão vertical 
tardia via 
aleitamento 
materno. 

- 122 pacientes 
HIV positivo. 

- Estudo 
transversal e 
analítico, com 
coleta de dados 
retrospectiva. 
 

- A transmissão vertical 
confirmou-se como a principal 
forma de contaminação pelo 
vírus HIV com importante 
prevalência da infecção tardia 
pelo aleitamento materno. 
- Destacam-se a importância da 
busca de medidas profiláticas. 

Barrionuevo FMP, 
Sánchez-Huamán 
YD, Carrasco-Loyola 
MB, Suárez-
Rodriguez M, 
Villena-Sarmiento R  

2008 Peru  - Identificar as 
causas mais 
frequentes de 
atenções à saúde 
bucal para gestantes 
e crianças menores 
de 6 anos. 
 

- 206 mães de 
baixo risco. 
- 77 mães de 
alto risco.  

- Estudo 
transversal, 
retrospectivo e 
descritivo.  

-Em relação às crianças, para 
todas as idades, a maioria foi 
afetada por doenças 
respiratórias e diarreicas agudas.  
- A taxa de consulta odontológica 
mostrou-se muito baixa e 
ocorreu apenas quando houve 
desconfortos e necessidades 
restauradoras. 

(continua) 
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Quadro 2 - Revisão de literatura 
(continuação) 

Autor Ano País Objetivo Amostra  Tipo de estudo Principais conclusões 

Borowska-Struginska 
B, Zadzinska E, 
Bruzda-Zwiech A, 
Filipinska R, 
Lubowiecka-
Gontarek B, 
Szydłowska-
Walendowska B, 
Wochna-Sobanska 
M 

2016 Polônia  - Identificar o 
conjunto de fatores 
pré-natais e 
familiares que 
contribuem para a 
cárie dentária dos 
primeiros molares 
permanentes em 
pré-escolares.  

- 1131 crianças. - Pesquisa 
transversal, com 
questionário e 
exame clinico.  

- O hábito de fumar das mães 
esteve associado ao aumento 
da prevalência de cárie em 
crianças. 
- A prevenção de câncer deve 
começar durante o período pré-
natal em, principalmente, mães 
com escolaridade inferior que 
estão grávidas e possuem um 
ou mais filhos. 

Brandão MN, Souza 
ES, Brito RJV, 
Cavalcanti MMSG, 
Brandão MFR, 
Cavalcante MC 

2016 Petrolina-PE 
e Juazeiro-
BA, Brasil 

- Descrever a 
adoção das 
medidas profiláticas 
em gestantes 
infectadas pelo HIV. 

- 76 pares 
mães/crianças. 

- Pesquisa 
transversal, com 
analise de 
prontuários. 

-  A alta taxa de transmissão 
vertical do HIV na maioria dos 
casos ocorreu pela 
inadequação das medidas 
profiláticas, que incluíam a não 
amamentação.  

Brasileiro AA, 
Ambrosano GMB, 
Marba STM, 
Possobon RF  

2012 Piracicaba- 
SP, Brasil  

- Analisar os 
benefícios do 
emprego e os 
fatores associados à 
manutenção dos 
índices de 
aleitamento materno 
entre as mães 
trabalhadora.  

- 200 mulheres 
trabalhadoras que 
retornaram ao 
trabalho menos de 
6 meses após o 
parto, sendo 100 
com orientação e 
acompanhamento. 

- Pesquisa de 
caso-controle. 

- As mães que participaram do 
grupo de incentivo ao 
aleitamento materno, que não 
ofereciam pacificadores e 
mamadeiras para seus bebês e 
que tiveram um intervalo 
durante o horário de trabalho, 
continuaram a amamentar após 
o quarto mês 

(continua) 
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(continuação) 

Autor Ano País Objetivo Amostra  Tipo de estudo Principais conclusões 

Bresssane LB, Costa 
LNBS, Vieira JMR, 
Rebelo MAB  

2011 Manaus- AM, 
Brasil 

- Avaliar as 
condições de saúde 
bucal de gestantes. 

- 50 gestantes. - Pesquisa 
transversal, tipo 
inquérito, 
quantitativo. 

-  As condições de saúde na 
população de gestantes estudadas 
foram desfavoráveis; entretanto, a 
maioria a considerou regular ou 
boa. 

Butte NF, Wong WW, 
Hopkinson JM, Smith 
OB, Ellis KJ  

2000 Estados 
Unidos 

- Analisar a 
composição corporal 
na primeira infância 
entre bebês 
amamentados e que 
foram alimentados 
com fórmulas do 
nascimento aos 
quatro meses de 
idade. 

-40 bebês 
amamentados. 
-36 bebês 
alimentados 
com fórmulas. 

- Estudo de 
coorte, 
prospectivo. 

- O modo de alimentação infantil 
está associado a diferenças na 
composição corporal na primeira 
infância que não persistem até o 
segundo ano de vida. 

Cabral MCB, Santos 
TS, Moreira TP 

2013 Ribeirópolis-
SE, Brasil 

-Compreender a 
percepção das 
gestantes em 
relação aos 
problemas bucais e 
ao tratamento 
odontológico na 
gestação.  

- 41 gestantes. - Pesquisa 
transversal, tipo 
inquérito, quanti-
qualitativa. 

- A grande maioria das gestantes 
acreditam em mitos e crenças 
enraizados na cultura popular, 
no que se refere principalmente 
a prejuízos à saúde bucal 
decorrentes da gestação e à 
contraindicação do tratamento 
odontológico na gravidez. 

(continua) 
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Quadro 2 - Revisão de literatura 
(continuação) 

Autor Ano País Objetivo Amostra  Tipo de estudo Principais conclusões 

Caminha MFC, Cruz 
RSBLC, Acioly VMC, 
Nascimento RR, 
Azevedo PTACC, 
Lira PIC, et al.  

2015 Pernambuco, 
Brasil  

- Analisar os fatores 
de risco para a não 
amamentação.  

- 70 crianças 
que nunca 
foram 
amamentadas  
- 70 crianças 
controle  

- Pesquisa de 
caso-controle. 

- A prevalência de 5% de 
crianças que nunca mamaram 
começa a figurar entre os 
padrões satisfatórios, de acordo 
com os países com boas 
condições de saúde da criança, 
sinalizando que o problema 
estaria perto de ser controlado. 

Carrascoza KC, 
Possobon RF, Costa-
Junior AL, Moraes 
ABA  

2011 Piracicaba-
SP, Brasil 

- Caracterizar e 
analisar a percepção 
de mães que 
amamentaram seus 
filhos até os seis 
meses de vida em 
relação a prática do 
aleitamento 
materno. 

- 101 mães 
participantes de 
um programa de 
incentivo ao 
aleitamento. 

- Estudo quanti-
qualitativo por 
meio de 
entrevista 
semiestruturada 
e consulta aos 
prontuários 
clínicos. 

- A experiência de amamentação 
demonstrou-se por meio das 
categorias: 
“Realização/Satisfação”, 
“Apego”, “Crescimento/Saúde”, 
“Medo do desmame” e 
“Paciência”.  
-As mães se referiram com maior 
frequência a situações 
relacionadas a sua realização e 
satisfação pessoal.  

Chaffee BW, Gansky 
SA, Weintraub JA, 
Featherstone JDB, 
Ramos-Gomez FJ 

2014 México  - Avaliar a 
microbiota salivar da 
mãe e sua 
interferência para a 
criança.  

- 361 pares de 
mães e filhos. 

- Ensaio clínico 
randomizado.  

- O desafio bacteriano salivar 
materno não só estava 
associado à infecção oral em 
crianças, mas também previa 
aumento da incidência de cárie 
precoce da infância em crianças 
de 36 meses de idade. 

(continua) 
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Quadro 2 - Revisão de literatura 
(continuação) 

Autor Ano País Objetivo Amostra  Tipo de estudo Principais conclusões 

Chaves RG, 
Lamounier JÁ, César 
CC  

2009 Itaúna-MG, 
Brasil 

- Investigar a prática 
da automedicação 
em nutrizes, 
principais fármacos 
utilizados e 
influência sobre a o 
aleitamento 
materno. 

- 246 mulheres. - Estudo 
longitudinal tipo 
coorte. 

- A elevada frequência de 
automedicação entre as nutrizes e 
o uso de medicamentos com risco 
de efeitos indesejáveis sobre o 
lactente e na produção láctea 
revelam a necessidade de melhor 
orientação sobre os riscos da 
automedicação pelas nutrizes. 

Ciaciare BC, Migoto 
MT, Balaminut T, 
Tacla MTGM, Souza 
SNDH, Rossetto EG 

2015 Londrina-PR, 
Brasil  

- Compreender o 
processo de 
amamentação a 
partir do relato das 
mães de 
prematuros. 
-Identificar fatores 
que facilitaram ou 
dificultaram esse 
processo. 

-  12 mães de 
prematuros.  

- Estudo 
descritivo, de 
abordagem 
qualitativa. 

- No contexto da prematuridade, o 
apoio familiar e profissional, o 
manejo adequado e o acolhimento 
do serviço de maneira 
individualizada foram 
responsáveis pelo sucesso da 
amamentação. 
- O acompanhamento da 
amamentação após a alta é 
imprescindível para o seu 
sucesso nos prematuros. 

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

2011 Estados 
Unidos 

- Testar a eficácia de 
um modelo 
avançado de 
cuidados médicos 
para melhorar a 
saúde bucal em 
mulheres grávidas 
de baixa renda. 

- 170 mulheres, 
em grupo 
controle ou 
grupo 
experimental. 

- Estudo 
randomizado, 
com 
questionário.   

 - A autopercepção favorável da 
saúde bucal aumentou 
significativamente no grupo 
experimental, demonstrando um 
aumento da escovação e uso do 
fio dental, redução na ingestão de 
bebidas com alto teor de açúcar e 
duas vezes mais visitas ao 
dentista do que o grupo controle.  

(continua) 
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Colombo L, Crippa 
BL, Consonni D, 
Bettinelli ME, Agosti 
V, Mangino G, et al. 

2018 Milão, Itália - Avaliar os 
determinantes da 
amamentação em 
recém-nascidos a 
termo saudáveis nos 
primeiros três meses 
de vida. 

-640 pares de 
mães/filhos 

- Pesquisa 
prospectiva, 
observacional. 

- Os fatores encontrados para 
favorecer o aleitamento foram 
experiência anterior bem-
sucedida, maior nível de 
escolaridade, frequentar as aulas 
de pré-natal, não uso de 
chupeta.  
- Os fatores que atuaram 
negativamente foram idade 
materna avançada, parto não 
espontâneo, percepção de baixo 
suprimento de leite, mastite e 
fissuras mamilares. 

Contim CLV, Arantes 
EO, Dias IMAV, 
Nascimento L, 
Siqueira LP, Dutra 
LM 

2015 Minas 
Gerais, 
Brasil 

- Discutir a vivência 
da mulher na 
dualidade de ser 
mãe e conviver com 
o Vírus da 
Imunodeficiência 
Humana. 

- 35 mães. - Pesquisa 
quanti-
qualitativa, com 
entrevista 
semiestruturada. 

- A dualidade de estar grávida e 
ser portadora do HIV demanda 
uma assistência qualificada em 
que o papel do enfermeiro é 
essencial na condução desse 
processo. 

Dijigow FB, Paganoti 
CF, Costa RA, 
Francisco RPV, 
Zugaib M  

2015 São Paulo, 
Brasil  

-  Avaliar a influência 
da amamentação na 
tolerância à glicose 
pós-parto de 
mulheres que 
apresentaram 
diabetes 
gestacional.  

- 132 mulheres - Pesquisa 
transversal, por 
meio de contato 
telefônico e 
análise de 
prontuários. 

-  Houve relação 
estatisticamente significativa 
entre amamentação e a 
diminuição do risco de 
desenvolver intolerância à 
glicose. 

(continua) 
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Duijts L, Jaddoe 
VWV, Hofman A, Moll 
HA   

2010 Holanda - Examinar as 
associações de 
duração do 
aleitamento materno 
exclusivo com 
infecções no trato 
respiratório e trato 
gastrintestinal na 
infância. 

-4.164 
prontuários  

- Pesquisa de 
coorte 
prospectiva. 

- A amamentação exclusiva até 
os 4 meses e parcialmente 
depois foi associada com uma 
redução significativa da 
morbidade respiratória e 
gastrointestinal em crianças.  

Esteves TMB, 
Daumas RP, Oliveira 
MIC, Andrade CAF, 
Leite IC   

2015 Rio de 
Janeiro, 
Brasil  

- Analisar os fatores 
associados com o 
início tardio da 
amamentação (não 
amamentar na 
primeira hora de 
vida). 

- 673 puérperas.  - Pesquisa 
transversal, tipo 
inquérito. 

- A redução das taxas de 
cesariana, adesão aos 
protocolos de atenção pré-natal 
e ampliação do credenciamento 
dos hospitais como Amigo da 
Criança são estratégias 
importantes para promover o 
aleitamento materno na primeira 
hora de vida. 

Flores TR, Nunes BP, 
Neves RG, Wendt 
AT, Costa CS, 
Wehrmeister FC, et 
al.   

2017 Pelotas-RS, 
Brasil 

- Avaliar a 
prevalência do 
consumo de leite 
materno e os fatores 
associados em 
crianças com menos 
de dois anos 

- 5.044 crianças 
da base: 
Pesquisa 
Nacional de 
Saúde(PNS) 

- Pesquisa 
transversal, com 
análise de base 
nacional. 

- As prevalências de 
amamentação e amamentação 
exclusiva nas crianças menores 
de dois anos podem ser 
consideradas baixas.  
- As políticas já existentes para 
aumentar as prevalências de 
consumo de leite materno, em 
qualquer faixa etária, devem ser 
reforçadas. 

(continua) 
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Fonseca ALM, 
Albernaz EP, 
Kaufmann CC, Neves 
IH, Figueiredo VLM  

2015 Pelotas- RS, 
Brasil 

- Determinar a 
influência do 
aleitamento materno 
na capacidade 
intelectual de 
crianças, 
controlando os 
principais fatores de 
confusão. 

- 560 crianças - Pesquisa de 
coorte, 
prospectivo. 

- As crianças amamentadas por 
seis meses ou mais tiveram 
melhor desempenho na 
avaliação intelectual geral, 
mesmo após ajuste para os 
principais fatores de confusão. 

Fonseca PCA, 
Carvalho CA, Ribeiro 
SAV, Nobre NL, 
Pessoa MC, Ribeiro 
AQ, et al  

2017 Viçosa- MG, 
Brasil  

- Investigar alguns 
fatores que 
contribuíram para uma 
maior ou menor 
velocidade de 
crescimento de 
crianças até o sexto 
mês de vida. 

-240 crianças - Pesquisa de 
coorte. 

- Os filhos apresentaram 
dificuldade na amamentação 
apresentaram menor velocidade 
de crescimento até o segundo 
mês.  
- As crianças com quatro meses 
que consumiam mingau 
apresentaram menores 
velocidade de ganho de peso e 
comprimento 

George A, Johnson 
M, Duff M, Ajwani S, 
Bhole S, Blinkhorn A, 
Ellis S  

2012 Austrália -Explorar as 
percepções de 
gestantes sobre o 
cuidado em saúde 
bucal como parte 
dos cuidados pré-
natais. 

- 10 gestantes. - Estudo 
transversal, por 
meio de 
entrevistas 
telefônicas semi-
estruturadas.  
 

-As barreiras para os cuidados 
dentários foram: falta de 
consciência dentária, altos 
custos de tratamento, equívocos 
sobre o tratamento odontológico 
durante a gravidez e a ausência 
de assistência odontológica 
acessível.  

(continua) 
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George A, Dahlen 
HG, Blinkhorn A, 
Ajwani S, Bhole 
Sameer, Ellis Sharon, 
et al.  

2016 Austrália - Realizar uma maior 
avaliação da 
sensibilidade e 
especificidade da 
ferramenta avaliação 
oral materna (AOM) 
usando abordagens 
de duas 
comparações -o 
OHIP-14 e uma 
avaliação oral por 
dentistas de estudo 
treinados. 

-211 gestantes 
de baixo risco. 

- Estudo parte de 
um estudo 
randomizado, 
tipo inquérito 
realizado por 
parteiras 
treinadas. 

- A ferramenta do AOM pode ser 
implementada com sucesso por 
parteiras durante a primeira 
consulta pré-natal da mulher e 
pode identificar as mulheres com 
risco de má saúde bucal e 
necessitando de 
encaminhamento odontológico. 
- A ferramenta tem o potencial 
de ser transferida para outros 
prestadores de cuidados pré-
natais. 

Ghiabi E, Matthews 
DC, Brillant MS 

2014 Canadá   - Verificar a saúde 
bucal de imigrantes.  

- 41 imigrantes. 
- 45 refugiados.  

- Pesquisa 
transversa, com 
entrevista e 
exame clinico.  

- A saúde bucal foi insatisfatória 
- A diferença entre pacientes que 
percebiam a necessidade de 
tratamento e que o necessitavam 
foi discrepante.  

Hajizamani A, 
Mohammadi TM, 
Hajmohammadi E, 
Shafiee S 

2012 Irã - Avaliar o 
conhecimento e a 
prática do pessoal 
da atenção primária 
à saúde em relação 
aos seus deveres e 
à saúde bucal. 

- 157 
funcionários da 
área da saúde. 

- Estudo 
transversal, com 
entrevistas. 

- As pessoas avaliadas 
apresentaram um bom 
conhecimento de suas funções 
em relação à saúde bucal. 
- A prática não esteve alinhada 
com o conhecimento, sendo 
necessário mais atenção. 

(continua) 
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Hazemba AN, Ncama 
BP, Sithole SL  

2016 Zambia  - Explorar fatores 
que influenciam a 
decisão de 
amamentar 
exclusivamente 
entre mães 
soropositivas que 
acedem a 
intervenções para a 
prevenção da 
transmissão do HIV 
de mãe para filho.  

- 30 mães 
soropositivas e  
- 6 informantes-
chave. 

- Estudo 
qualitativo, 
exploratório. 

- As informações sobre o 
aleitamento materno exclusivo 
foram ministradas para as mães 
por profissionais de saúde, 
indicando como alimentar seus 
bebês expostos ao HIV. 
- Os significados que as mães 
atribuíam ao aleitamento 
materno exclusivo influenciaram 
a compreensão da insuficiência 
do leite materno, do desmame 
abrupto e da alimentação mista 
no contexto da prevenção da 
transmissão do HIV de mãe para 
filho. 

Hebmuller MG, Fiori 
HH, Lago EG  

2015 Porto Alegre- 
RS, Brasil  

- Avaliar a 
frequência da sífilis 
congênita.  

-450 gestantes 
com sorologia 
positiva para 
sífilis. 

- Pesquisa 
transversal, com 
análise 
documental. 

- A recorrência de sífilis 
congênita foi frequente em 
gestações subsequentes de 
mulheres positivas para sífilis em 
gravidez anterior.  

Hellerstedt WL, Story 
M  

1998 Estados 
Unidos 

-Explorar fatores 
relacionados à 
satisfação dos 
adolescentes com 
os anticoncepcionais 
pós-parto. 

-22 mães 
adolescentes.  

- Pesquisa 
qualitativa, com 
grupos focais.  

- Foi relatado ganho de peso e 
irregularidade menstrual com o 
uso de anticoncepcionais. 
- O uso do contraceptivo pode 
ser reforçado com 
aconselhamento específico para 
gerir preocupações com o peso 
corporal. 

(continua) 
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Hullah E, Turok Y, 
Nauta M, Yoong W  

2008 Inglaterra - Descrever o 
autorrelato da saúde 
bucal, os hábitos de 
higiene bucal e a 
frequência de visitas 
ao dentista entre 
gestantes  

- 206 mulheres 
3 dias após o 
parto.  

- Pesquisa 
transversal, com 
questionário.  

- Os esforços para melhorar os 
cuidados dentários devem ser 
direcionados aos grupos de 
imigrantes, a fim de promover 
uma melhor saúde materna.  
- Houve alto nível de não 
atendimento odontológico 
demonstrado pelas mães. 

Hwang SS, Smith 
VC, McCormick MC, 
Barfield WD  

2012 Estados 
Unidos 

- Investigar a 
associação entre 
experiências de 
saúde bucal de 
mulheres no período 
periparto e o risco 
de parto prematuro. 

- 35.267 
mulheres. 

- Análise 
documental.  

- As mulheres que não 
receberam atendimento 
odontológico ou tiveram a 
limpeza dos dentes prejudicada 
durante a gravidez apresentaram 
um risco ligeiramente maior de 
parto prematuro. 

Jiang H, Su Y, Xiong 
X, Harville E, Wu H, 
Jiang Z, Qian X  

2016 China - Examinar a 
prevalência e fatores 
de risco de doença 
periodontal entre 
mulheres na pré-
concepção. 

- 987 mulheres 
pré-concepção. 

-Pesquisa 
transversal, com 
exame clínico 
das 
participantes.  

- Uma alta prevalência de 
doença periodontal foi 
encontrada. 
- As mulheres que tiveram 
sangramento gengival durante a 
escovação podem estar em 
maior risco de doença 
periodontal e exigindo mais 
cuidados de saúde bucal. 
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Junhie OH, Laurie L, 
Fuller D, Miller K 

2011 Estados 
Unidos 

-Documentar a 
percepção de 
mulheres que 
receberam cuidados 
dentários durante a 
gravidez. 
-Determinar a 
prevalência de 
educação em saúde 
bucal para mulheres 
em seu pré-natal 

- 1.294 mães. - Estudo 
transversal, com 
envio de 
questionário. 

- Controlar as doenças bucais e 
melhorar a saúde bucal durante 
a gravidez não só melhora a 
saúde geral das mulheres, mas 
também contribui para melhorar 
a saúde bucal de seus filhos.  
- Os prestadores de cuidados 
pré-natais podem desempenhar 
um papel importante na remoção 
de barreiras aos cuidados de 
saúde bucal.  

Karunachandra NN, 
Perera IR, Fernando 
G  

2012 Siri Lanca - Relatar as doenças 
bucais das 
gestantes 
moradoras na rurais 
e urbanas.  

- 459 gestantes 
da zona rural no 
segundo 
trimestre. 
- 348 gestantes 
da zona urbana 
no terceiro 
trimestre.  

- Estudo 
transversal, por 
meio de 
entrevista e 
exame clínico 
oral. 

- As mulheres rurais tiveram o 
dobro de cárie dentária não 
tratada em comparação com as 
mulheres urbanas e 
apresentaram preocupações 
com a segurança em receber 
atendimento odontológico 
durante a gravidez. 

Kaylor MB, Polivka 
BJ, Chaudry R, 
Salsberry P, Wee AG  

2011 Estados 
Unidos 

- Examinar os 
fatores relacionados 
ao seguro 
odontológico e uso 
de serviços 
odontológicos para 
mulheres em idade 
fértil. 

- 1.071 
mulheres em 
idade fértil.  

- Análise 
documental 
aleatória.  

- A falta de seguro odontológico 
e utilização de serviços 
odontológicos é uma 
preocupação significativa. 
- Enfermeiros que trabalham 
com mulheres de baixa renda 
devem educar a população 
sobre saúde bucal. 

(continua) 
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Kothiwale SV, Desai 
BR, Kothiwale VA, 
Gandhi 
M, Konin S 

2014 Índia  - Investigar a 
associação entre a 
doença periodontal 
materna e seu efeito 
sobre os níveis de 
hemoglobina e 
recém-nascidos de 
baixo peso. 

-770 mães.  - Estudo 
observacional.  

- A periodontite influenciou 
significativamente o baixo peso 
ao nascer. 
-O aumento na gravidade da 
doença periodontal foi associado 
a um aumento na taxa de bebês 
prematuros. 
- A periodontite severa foi 
associada a níveis mais baixos 
de hemoglobina. 

Kruger R, Gericke GJ  2003 África do Sul - Determinar a 
alimentação e 
práticas de 
desmame, 
conhecimentos e 
atitudes em relação 
à nutrição de mães / 
cuidadores de 
crianças de até 3 
anos.  

- 144 mães.  - Pesquisa 
qualitativa, 
exploratória com 
grupos focais.  

- O conhecimento nutricional 
inadequado e a adesão às 
práticas culturais levaram a 
práticas alimentares de baixa 
qualidade. 
- Fatores culturais e tabus têm 
uma influência poderosa nas 
práticas alimentares e nos 
padrões alimentares. 

Lawrence HP, Cidro 
J, Isaac-Mann S, 
Peressini S, Maar M, 
Schroth RJ, et al. 

2016 Canadá  - Avaliar as ligações 
entre racismo e 
resultados de saúde 
bucal entre mulheres 
grávidas aborígenes 
canadenses.  

- 541 mulheres.  - Pesquisa 
transversal, com 
análise de base 
de dados.  

- O racismo vivenciado pelas 
mulheres aborígenes pode ser 
uma barreira para o acesso a 
assistência odontológica. 
- Programas e políticas devem 
abordar os efeitos insidiosos do 
racismo nos resultados de saúde 
bucal de mães e crianças. 

(continua) 
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Le M, Riedy CA, 
Weinstein P, Milgrom 
P 

2009 Estados 
Unidos  

- Entender por que 
mulheres de baixa 
renda utilizavam ou 
não os serviços 
odontológicos em 
um programa piloto 
para promover 
consultas 
odontológicas 
durante a gravidez. 

- 51 mulheres. - Pesquisa 
transversal, por 
meio de 
entrevista 
telefônica semi-
estruturada, 
qualitativa de 
método misto. 

- Identifica as barreiras que 
impedem as mulheres de baixa 
renda de adotar medidas para 
acessar o atendimento 
odontológico durante a gravidez.  
-Fornece informações essenciais 
para melhorar os programas de 
saúde público-privados para 
promover consultas dentárias e 
orientar as novas mães. 

Lemos LV, Myaki SI, 
Walter LR, Zuanon 
AC  

2014 São José 
dos Campos- 
SP, Brasil 

- Analisar a 
interferência da 
idade de ingresso 
em programas 
públicos de 
Odontologia sobre a 
cárie dentária em 
crianças de 2 anos. 

- 465 crianças. - Estudo 
transversal, com 
questionário.  
 

- Para promover saúde oral 
infantil, é essencial o ingresso ao 
programa e adoção de hábitos 
saudáveis de maneira precoce, 
além da adesão às orientações 
por seus responsáveis. 

Lin DL, Harrison R, 
Aleksejuniene J  

2011 Canadá  - Avaliar os 
resultados iniciais de 
um programa 
odontológico pré-
natal público. 

- 61 mulheres. - Estudo 
prospectivo, 
antes e depois 
da implantação 
do programa. 

- As participantes desta 
avaliação demonstraram 
melhora na saúde gengival, 
maior conhecimento da saúde 
bucal e comportamento positivo 
de limpeza dentária. 
- Essas mulheres procuraram 
atendimento bucal infantil e 
procuraram visitas profissionais 
aos seus filhos. 

(continua) 
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Lintula T, Laitala V, 
Pesonen P, Sipilä K, 
Laitala ML, et al.  

2014 Finlândia  - Avaliar 
transversalmente a 
associação de 
sintomas bucais 
autorreferidos com 
fatores 
sociodemográficos  

- 8.690 pessoas 
acompanhadas 
desde o 
nascimento. 

- Estudo 
transversal, com 
aplicação do 
questionário 
sobre saúde 
bucal.  

- Homens solteiros, acima de 25 
anos, saúde geral precária e 
comportamentos inadequados 
de saúde bucal correm risco de 
autorrelatar a saúde bucal 
deficiente e necessidade de 
tratamento odontológico. 

Lopes FO, Oliveira 
MIC, Brito AS, 
Fonseca VM 

2013 Rio de 
Janeiro, 
Brasil 

- Estimar a 
prevalência do uso 
de suplementos em 
recém-natos e os 
fatores associados. 

- 687 mães em 
alojamento 
conjunto. 

- Pesquisa 
transversal, por 
meio de 
entrevistas.  

- A suplementação ao leite 
materno foi amplamente utilizada 
-As rotinas hospitalares devem 
ser revistas para que o 
aleitamento materno exclusivo 
seja uma norma. 

Lorenzo-Pouso AI 2017 Espanha  - Verificar a 
percepção de saúde 
bucal, hábitos e 
crenças 
relacionados a 
gestação. 

96 gestantes. - Pesquisa 
transversal, tipo 
inquérito. 

- Muitas gestantes tiveram a 
percepção de alteração bucal e 
que a gestação traria alterações 
bucais. 
- Foram notados alguns hábitos 
e crenças sobre a saúde bucal 
na gestação. 

Ma YY, Huang TJ, 
Lin MS, Chen PH, 
Chen MY  

2017  China  - Explorar fatores de 
risco cardio-
metabólico, estado 
de saúde bucal e 
fatores associados 
em mulheres em 
idade reprodutiva. 

- 2.547 
mulheres com 
idade entre 20 e 
49 anos. 

- Estudo 
longitudinal. 

- As mulheres em idade 
reprodutiva apresentaram uma 
alta prevalência de perda de 
dentes, fatores de risco 
cardiometabólicos e hábitos não 
saudáveis.  
 

(continua) 
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Malcolm J, Lawson 
ML, Gaboury I, Keely 
E 

2009 Canadá - Determinar a 
percepção das 
mulheres sobre o 
risco de 
desenvolvimento de 
Diabetes mellitus 
tipo 2 após a 
diabetes 
gestacional.  

-  88 mulheres 
que 
participaram 
previamente de 
outro estudo. 

- Estudo 
randomizado, 
acompanhando 
de 9 a 11 anos, 
pesquisa tipo 
inquérito. 
 

- A percepção de estar em alto 
risco para Diabetes Mellitus tipo 
2 não preveniu as mulheres de 
terem disglicemia não 
detectadas. 
 

Marchi KS, Fisher-
Owens SA, 
Weintraub JA, Yu Z, 
Braveman PA  

2010 Estados 
Unidos  

- Verificar a 
prevalência de 
atendimento 
odontológico durante 
a gravidez e as 
razões para a falta 
de cuidados. 

- 21.732 
mulheres no 
pós-parto. 

- Estudo 
transversal, com 
análise 
documental. 

- A maioria das gestantes 
recebeu atendimento 
odontológico insuficiente. 
- A necessidade de atendimento 
odontológico durante a gravidez 
deve ser promovida amplamente 
entre o público e os profissionais 
e as barreiras financeiras aos 
cuidados dentários devem ser 
abordadas. 

Marques DM, Pereira 
AL  

2010 Rio de 
Janeiro, 
Brasil  

- Descrever os 
significados que as 
mulheres atribuem 
ao aleitamento 
materno. 

- 20 mulheres. - Estudo 
descritivo, 
qualitativo. 

- A amamentação constitui uma 
prática idealizada pelo universo 
feminino, mas possui diferentes 
representações para a mulher. 

(continua) 
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Martins DP, Borges 
AH, Semenoff 
Segundo A, Palma 
VC, Volpato LER  

2013 Cuiaba-MT,  
Brasil 

- Avaliar a saúde 
bucal de uma 
subpopulação de 
gestantes usuárias 
do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

- 121 puérperas 
com pré-natal 
de baixo risco.  

- Estudo 
transversal, com 
análise 
documental, 
exame intraoral 
odontológico e 
questionário. 

- A equipe responsável pelo 
acompanhamento pré-natal não 
tem dedicado a atenção devida à 
saúde bucal das gestantes. 
- A maioria notou alteração bucal 
durante a gestação e 
clinicamente constatou-se alta 
ocorrência de biofilme dentário 
visível e lesões de cárie. 

McInnes RJ, 
Hoddinott P, Britten J, 
Darwent K, Craig 
LCA  

2013 Reino Unido  - Investigar como os 
pais e familiares 
influenciam a 
mudança de 
comportamento 
alimentar. 

- 36 mulheres. 
- 37 familiares.  

- Pesquisa 
qualitativa, com 
questões 
estruturadas.  

- A aplicação de modelos 
ecológicos de comportamento 
permitiria que a organização, 
prática, política e pesquisa dos 
serviços de saúde se 
concentrassem em melhorar o 
bem-estar da família, 
melhorando a comunicação e 
aumentando as oportunidades 
para os profissionais de saúde. 

Mgongo M, Mosha 
MV, Uriyo JG, Msuya 
SE, Pedersen BS   

2013 Tanzânia  - Determinar a 
prevalência e os 
fatores preditores do 
aleitamento materno 
exclusivo em áreas 
urbanas e rurais. 

-432 mulheres 
da zona rural 
-141 mulheres 
da zona urbana. 

- Pesquisa 
transversal, com 
aplicação de 
questionário. 

- A prevalência de aleitamento 
materno exclusivo de até seis 
meses ainda é baixa.  
- O fortalecimento do 
aconselhamento em todas as 
clínicas de saúde reprodutiva e 
infantil, especialmente durante o 
pré-natal e pós-natal, pode 
ajudar a melhorar as taxas. 

(continua) 
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Milgrom P, Ludwig S, 
Shirtcliff M, Smolen 
D, Sutherland M, 
Gates PA, Weinstein 
P 

2008 Estados 
Unidos  

- Descrever a 
intervenção para o 
atendimento dental 
domiciliar para 
mulheres com 
seguro saúde. 

- 503 gestantes.  - Análise 
documental.  

- Uma parceria de saúde 
comunitária levou a um modelo 
bem-sucedido e sustentável que 
estende o atendimento a 
mulheres grávidas. 

Milgrom P, Riedy CA, 
Weinstein P, Macl 
LA, Garson G, 
Huebner CE, Smolen 
D, Sutherland M  

2013 Estados 
Unidos 

- Aumentar a taxa de 
utilização do serviço 
odontológico por 
gestantes   
-Melhorar as 
práticas de cuidados 
de saúde bucal em 
casa. 

- 400 
participantes.  

- Estudo 
randomizado, 
com intervenção 
em 4 grupos.  

- Ficou demonstrado o potencial 
de reduzir a transmissão mãe-
filho de Streptococcus mutans e 
o início da prevenção da cárie 
dentária na primeira infância. 

Moimaz SAS, Rocha 
NB, Garbin AJI, 
Garbin CAS, Saliba O  

2016 São Paulo, 
Brasil  

- Avaliar as relações 
entre condições 
bucais e o impacto 
da saúde bucal na 
qualidade de vida de 
gestantes, bem 
como fatores 
relacionados. 

- 119 gestantes 
que procuraram 
atendimento 
odontológico. 

- Estudo 
transversal, 
utilizando o 
questionário 
OHIP-14. 

- Os resultados sugeriram que a 
pior condição bucal esteve 
relacionada com pior qualidade 
de vida durante a gravidez. 
- Este grupo de risco deve ser 
priorizado nos serviços de 
saúde, a fim de tratar e 
recuperar a saúde bucal, 
promovendo melhoria na 
qualidade de vida de seus filhos. 

(continua) 
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Moimaz SAS, Rocha 
NB, Saliba O, Garbin 
CAS 

2007 Araçatuba- 
SP, Brasil 

- Verificar 
assistência 
odontológica durante 
a gravidez e os 
motivos que 
dificultaram o 
acesso ao serviço. 

- 100 gestantes. -Pesquisa 
transversal, tipo 
inquérito.  

- A procura das gestantes aos 
serviços odontológicos é baixa 
em função, principalmente, da 
crença e mito. 
- Os profissionais devem 
promover o aprendizado sobre 
saúde bucal na gravidez. 

Moimaz SAS, Carmo 
MP, Zina LG, Saliba 
NA  

2010 São Paulo,  
Brasil  

- Avaliar a condição 
periodontal de 
gestantes. 
- Analisar a 
influência de 
variáveis maternas 
socioeconômico-
demográficas, de 
saúde e hábitos 
deletérios.  
 

- 119 gestantes. - Estudo de 
coorte, com 
aplicação de 
questionário e 
exame bucal.  

- Ocorreu uma alta prevalência 
de alterações periodontais 
durante a gestação. 
- Dentre as variáveis de risco, a 
idade e o fumo foram os fatores 
associados com a presença da 
doença periodontal. 
- Há necessidade de melhor 
planejamento e execução das 
ações em saúde bucal durante o 
pré-natal. 

Moimaz SAS, Lima 
DP, Yarid SD, Saliba 
O, Sumida DH, 
Okamoto AC 

2011 Araçatuba- 
SP, Brasil 

-Avaliar a 
associação entre 
doença periodontal, 
diabete mellitus e 
hipertensão arterial 
em gestantes 
usuárias do SUS. 

 - 86 gestantes. - Estudo de caso 
controle.  

- Não se verificou associação 
significativa entre a presença de 
doença periodontal, alteração de 
glicemia e hipertensão arterial 
nas gestantes participantes da 
pesquisa. 

(continua) 
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Moimaz SAS, Rocha 
NB, Garbin CAS, 
Rovida TAS, Saliba 
NA 

2017 Araçatuba- 
SP, Brasil 

- Verificar a intenção 
e a duração prevista 
para amamentação 
de um grupo de 
mulheres que 
participam de um 
programa público de 
atendimento pré-
natal odontológico.  

- 933 gestantes. - Estudo 
retrospectivo. 

- A experiência anterior positiva 
em amamentar e a orientação 
durante os exames pré-natais 
afetaram positivamente a 
intenção de amamentar 
 - Mulheres mais velhas, 
desempregadas e experiência 
anterior em amamentação, 
pretendiam amamentar seus 
filhos por períodos mais longos. 

Moimaz SAS, 
Ramirez GTV, Saliba 
TA, Saliba O, Garbin 
CAS 

2017 Araçatuba- 
SP, Brasil 

- Verificar a 
expectativa das 
gestantes em 
relação ao 
aleitamento materno 
exclusivo 
- Analisar a 
percepção sobre o 
aleitamento e a 
saúde bucal do filho.  

- 74 pares de 
mães e bebês. 

- Estudo 
longitudinal, com 
entrevistas no 
último trimestre 
gestacional e 
após 6 meses de 
vida do bebê.  

- A expectativa de aleitamento 
materno exclusivo não se 
configurou totalmente na prática 
- A taxa de aleitamento materno 
exclusivo aos seis meses foi 
baixa, portanto a identificação 
das barreiras é importante para o 
estabelecimento de estratégias 
de promoção de saúde para 
superá-las 

Moraes JT, Oliveira 
VAC, Alvin EAB, 
Cabral AA, Dias JB  

2014 Divinópolis – 
MG, Brasil  

- Analisar a 
percepção da nutriz 
frente aos fatores 
que levaram ao 
desmame precoce 
em uma Unidade 
Básica de Saúde. 

- 11 mulheres 
que 
acrescentaram 
alimentos 
alternativos 
antes do sexto 
mês de vida do 
lactente. 

- Pesquisa 
qualitativa, 
descritiva, 
exploratória e de 
campo, por meio 
de entrevista 
semiestruturada. 

- As nutrizes possuíam uma 
percepção positiva sobre o 
aleitamento materno, porém 
notou-se que este conhecimento 
não foi suficiente para evitar o 
desmame precoce 
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Moreno CCGS, Rea 
MF, Filipe EV  

2006 São Paulo, 
Brasil  

- Compreender o 
significado da 
experiência de não 
amamentar e as 
razões que levam as 
mães a seguirem tal 
recomendação. 

- 17 mães que 
não puderam 
amamentar. 

- Pesquisa 
qualitativa.  

- O ato de não amamentar foi 
considerado doloroso e punitivo, 
envolvendo o desejo de manter 
sadio o bebê, implicando 
também em questões sociais, 
culturais e emocionais. 
- Foi indicada a falta de atenção 
dos profissionais de saúde ao 
sentimento das mães, 
quando essas não podem 
amamentar. 

Niji R, Arita K, Abe Y, 
Lucas ME, Nishino M, 
Mitome M 

2010 Japão - Identificar o 
impacto da idade da 
mãe e outras 
práticas de cuidados 
infantis na saúde 
bucal das crianças. 

- 646 pares 
mãe-filho com 
1,5 a 3 anos de 
idade. 

- Pesquisa 
transversal, com 
uso de 
questionário e 
exame clinico 

- A idade materna no parto, os 
escores dos testes de atividade 
de cárie de alto risco em uma 
idade mais precoce e a 
frequência de petiscar foram 
considerados importantes fatores 
de risco de cárie precoce. 

Ntambue AML, 
Malonga FK, 
Dramaix-Wilmet M, 
Donnen P 

2012 República 
Democrática 
do Congo 

- Determinar os 
fatores que 
influenciam o uso de 
serviços de saúde 
materno-infantil. 

- 1.762 
mulheres. 

- Pesquisa 
transversal, com 
entrevistas.  

- Uma proporção significativa de 
mulheres continua a não fazer 
uso dos serviços de saúde 
durante a gravidez, bem como 
durante e após o parto.  
- As mulheres que não tinham 
ido para consulta pré-natal 
raramente voltaram para 
consultas pós-natais.  

(continua) 
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Parizotto J, Zorzi NT   2008 Passo 
Fundo-RS, 
Brasil  

- Identificar os 
fatores relacionados 
ao desmame 
precoce 

- 18 mães que 
já haviam 
desmamado ou 
estavam em 
processo de 
desmame dos 
seus filhos com 
idade de zero a 
seis meses. 

- Estudo 
exploratório-
descritivo com 
abordagem 
qualitativa por 
meio de 
entrevista semi-
estruturada e 
diário de campo. 

- Os temas que surgiram para o 
desmame precoce foram: Déficit 
de conhecimento/ 
Desinformação, Problemas 
mamários/Uso da mamadeira, O 
Profissional da saúde, Situações 
especiais e A Mulher fora do 
lar/Mulher trabalhadora. 

Paula AO, Sartoli AL, 
Martins CA  

2010 Goiânia-GO, 
Brasil 

- Investigar o 
conhecimento do pai 
sobre o aleitamento 
materno, 
orientações 
oferecidas a ele 
durante o pré-natal.  
- Analisar a 
participação do pai na 
amamentação. 

- 9 pais, com 
filhos de até 24 
meses. 

- Estudo 
descritivo, 
qualitativo. 

- A maioria dos entrevistados 
desejava que seus filhos fossem 
amamentados, reconhecendo os 
benefícios do aleitamento para a 
criança, mas desconhecem os 
benefícios da amamentação 
para a mãe. 
- Não houve uma participação ativa 
desses pais na amamentação. 

Radwan H, Sapsford 
R  

2016 Emirados 
Árabes  

- Identificar e explorar 
as percepções e 
pontos de vista que 
influenciam as 
decisões de 
alimentação e 
desmame da mãe. 

- 45 mães. - Estudo 
qualitativo, com 
entrevistas. 

- Os serviços de saúde falharam 
em transmitir a mensagem do 
aleitamento materno exclusivo. 
-  As mães recorreram à 
experiência das avós. 
- Os resultados destacam a 
necessidade de programas de 
intervenção bem-sucedidos a serem 
implementados. 

(continua) 
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Riadi-Cornejo C, 
Escalona-Lagos X, 
Avalos-Lara P, Díaz-
Narváez VP  

2015 Chile - Avaliar o efeito 
educacional de um 
programa de saúde 
bucal para gestantes 
em crianças de 2 
anos. 

- 129 crianças 
que 
compareceram 
ao atendimento 
odontológico. 

- Estudo 
descritivo, 
observacional e 
transversal. 

- Não foram encontradas 
diferenças significativas entre os 
grupos na maioria das variáveis 
estudadas. 
- O programa de saúde bucal não 
tem o efeito esperado em relação à 
melhoria da saúde bucal das 
crianças aos 2 anos de idade. 

Riedy CA, Weinstein 
P, Mancl L, Garson 
G, Huebner CE, 
Milgrom P, et al  

2015 Estados 
Unidos 

- Testar uma 
intervenção 
comportamental 
para aumentar o 
atendimento 
odontológico entre 
mulheres rurais de 
baixa renda.  

- 400 mulheres.  - Estudo 
randomizado. 

- A abordagem de 
aconselhamento / entrevista 
motivacional não levou a um 
maior atendimento odontológico 
entre as mulheres de baixa 
renda, gestantes e seus filhos, 
quando comparado a educação 
pré-natal ou pós-parto sozinho. 

Riggs E, Yelland J, 
Shankumar R, 
Kilpatric N 

2016 Austrália - Descrever o 
conhecimento de 
mulheres sobre 
saúde bucal 
materna. 
- As barreiras para o 
acesso aos cuidados 
dentários durante a 
gravidez. 

-14 mulheres 
afegãs; 
-8 mulheres do 
Sri Lanka;  
-3 homens do 
Sri Lanka; 
-19 funcionários 
dentários; 
- 10 parteiras. 

- Pesquisa 
qualitativa, com 
realização de 
grupos focais. 

- Mulheres e homens tiveram a 
percepção de que o tratamento 
odontológico não é seguro 
durante a gravidez. 
- A falta de consciência tanto das 
parteiras e profissionais de 
saúde sobre o impacto potencial 
da má saúde bucal materna na 
gestação.  

(continua) 
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Rigo L, Dalazen J, 
Garbin RR 

2016 Passo 
Fundo- RS, 
Brasil 

-Analisar a 
percepção de mães 
em relação à saúde 
bucal dos filhos. 
-Verificar a influência 
das variáveis 
demográficas, de 
percepção e prática 
preventiva em saúde 
bucal das mães. 

-79 mulheres. -Pesquisa, tipo 
inquérito, 
quantitativa. 

- Mães que receberam 
orientação odontológica durante 
a gestação tiveram maior 
percepção sobre a saúde bucal 
de seus filhos. 
 - Houve relação entre a 
orientação odontológica durante 
a gestação e a primeira visita do 
bebê ao dentista, tempo de 
amamentação natural e início da 
escovação do bebê. 

Robles ACC, 
Grosseman S, Bosco 
VL  

2010 Santa 
Catarina,  
Brasil 

- Conhecer práticas 
de saúde bucal de 
mães. 

- 7 mães. - Estudo de caso, 
tipo inquérito, 
qualitativo. 

- Experiências negativas 
vivenciadas em tratamentos 
odontológicos anteriores, 
dificuldades financeiras e 
gravidez influenciaram-nas na 
busca e adesão a tratamentos.  
-A procura pelo dentista ocorreu, 
principalmente, para realização 
de procedimentos curativos. 

Rocci E, Fernandes 
RAQ 

2014 São Paulo, 
Brasil  

- Verificar o tempo 
médio do 
aleitamento materno 
exclusivo de 
crianças nascidas 
em Hospital Amigo 
da Criança. 

- 225 mães. - Pesquisa de 
coorte. 

- O estudo demonstrou a 
influência positiva da iniciativa 
Hospital Amigo da Criança na 
adesão das mães ao aleitamento 
materno exclusivo. 

(continua) 
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Rocha NB, Garbin 
AJI, Garbin CAS, 
Moimaz SAS  

2010 Araçatuba- 
SP, Brasil  

- Analisar o 
conhecimento e 
percepção de um 
grupo de mulheres. 
 

- 27 gestantes.  - Estudo 
qualitativo. 

- Mesmo que as mães 
demonstrassem conhecimento 
sobre as propriedades do leite, 
não foi garantido o sucesso da 
prática de amamentação natural. 

Rocha NB, Garbin 
CAS, Garbin AJI, 
Saliba O, Moimaz 
SAS 

2017 Araçatuba- 
SP, Brasil 

- Analisar a 
influência das 
condições de saúde 
bucal de gestantes 
na experiência de 
cárie em seus filhos, 
após 4 anos de 
acompanhamento. 

- 73 pares de 
mães e filhos. 

- Estudo 
longitudinal, com 
pares de mães e 
filhos. 

- Analisar a influência das 
condições de saúde bucal de 
gestantes na experiência de 
cárie em seus filhos, após 4 
anos de acompanhamento. 

Rosenbach M, O’Neil 
S, Cook Benjamin, 
Trebino L, Walker DK  

2010 Estados 
Unidos 

-Descrever as 
características, o 
acesso, a utilização, a 
satisfação e os 
resultados dos 
participantes em um 
programa nacional de 
saúde em oito locais 
selecionados 

-646 mães de 
crianças com 
idade entre 6-12 
meses. 

- Pesquisa 
transversal, tipo 
inquérito.  

- Persistem desafios na redução 
das disparidades nos resultados 
da saúde materno-infantil. 
-Uma maior atenção aos fatores de 
risco associados ao baixo peso ao 
nascer (especialmente o tabagismo) 
pode ajudar a reduzir as lacunas. 

(continua) 
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Saddki N, Yusoff A, 
Hwang YL  

2010 Malásia  - Determinar os 
fatores associados à 
visita odontológica.  
- Descrever as 
barreiras à utilização 
dos serviços de 
saúde bucal 
gestantes.  

- 124 gestantes.  - Pesquisa 
transversal, com 
questionário 
autoadministrado. 

- A utilização de serviços de 
saúde bucal entre mães pré-
natais foi baixa.  
- As gestantes que relataram 
visitas odontológicas conheciam 
a associação entre a saúde 
bucal da mãe e a gravidez. 
- A insatisfação com os serviços 
prestados e as percepções de 
não ter problemas bucais foram 
as principais barreiras. 

Saliba TA, Tamanaha 
AK, Ros DT, Garbin 
CAS, Moimaz SAS 

2018 Araçatuba- 
SP, Brasil  

- Verificar a 
qualidade de um 
Programa de 
atenção 
odontológica para 
gestantes  

- 124 gestantes. - Pesquisa 
transversal, 
retrospectiva, 
com entrevista 
estruturada.  

- A qualidade do Programa de 
Atenção Odontológica pode ser 
considerada satisfatória  
- Grande parte das gestantes 
possuía intenção de amamentar 
seu bebê 

Sampaio MA, Falbo 
AR, Camarotti MC,  
Vasconcelos MGL, 
Echeverria A , Lima 
G, et al  

2010 Recipe-PE, 
Brasil  

- Analisar a 
psicodinâmica 
envolvida no 
desmame precoce e 
no desmame tardio. 

- Duas díades 
mãe-criança 
com 
desnutrição 
grave primária 
internadas num 
hospital escola. 

- Estudo 
qualitativo, com 
entrevistas semi-
estruturadas e 
observações.  

- O desmame precoce pareceu 
associado à dificuldade de 
construção da maternidade e 
vínculo.  
- O desmame tardio refletiu o 
excesso psicoafetivo 
materno/dificuldade na entrada 
do pai. 

(continua) 
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Santos Neto ET, 
Oliveira AE, 
Zandonade E, Leal 
MC  

2012 Vitoria-ES-
Brasil 

- Avaliar a resposta 
auto percebida da 
assistência 
odontológica no 
acompanhamento 
pré-natal do Sistema 
Único de Saúde 
(SUS). 

- 1.032 
puérperas. 
- 1.006 cartões 
de gestantes. 

- Pesquisa 
transversal, tipo 
inquérito com o 
uso do OHIP-14. 
  

- A prevalência de impacto da 
saúde bucal na qualidade de 
vida foi vista em alguns casos. 
- A assistência odontológica 
recebida pelas puérperas no 
nível educativo, preventivo e 
curativo foi baixo.  
- O acesso ao serviço é facilitado 
quando as gestantes realizam 
atividades educativas.  

Santos NLAC, Costa 
MCO, Amaral MTR, 
Vieira GO, Bacelar 
EB, Almeida AHV  

2014 Bahia, Brasil  - Analisar 
associação entre a 
faixa etária materna 
até 16 anos, com o 
peso e a idade 
gestacional do 
recém- 
nascido e a 
ocorrência de 
cesariana. 

- Registros de 
19.869 nascidos 
vivos de mães 
adolescentes. 

- Pesquisa 
transversal, com 
análise 
documental. 

- Os dados sugerem que 
múltiplos fatores podem interferir 
no tipo de parto e resultado 
gestacional de adolescentes em 
idade muito precoce, apontando 
a importância de investimentos 
em políticas e ações 
direcionadas a esse grupo, 
considerado de alta 
vulnerabilidade. 

Schroth RJ, Smith 
PJ, Whalen JC, Lekic 
C, Maffatt MEK   

2005 Canada  - Avaliar a 
prevalência de 
cáries. 
- Estudar os efeitos 
da suplementação 
de vitamina D na 
dentição primária.  

- 98 crianças.  - Pesquisa 
transversal, com 
exame intraoral 
de crianças e 
entrevistas com 
as mães.  

- A suplementação de vitamina D 
administrada anteriormente aos 
participantes neste estudo não 
resultou em defeitos ou cáries 
reduzidas de esmalte.  
- A alta taxa da cárie entre as 
crianças revela a necessidade 
de métodos de prevenção. 

(continua) 



Página | 55 

 

RÓS, D.T.   Condição bucal autorreferida e o uso do serviço odontológico por gestantes de alto risco 

Quadro 2 - Revisão de literatura 
(continuação) 

Autor Ano País Objetivo  Amostra  Tipo de estudo Principais conclusões 

Schroth R J, Halchuk 
S, Star L 

2013 Canadá  - Determinar a 
prevalência e os 
fatores de risco da 
cárie dentária entre 
pré-escolares. 

- Cuidadores de 
431 crianças 
pré-escolares. 

-  Estudo 
transversal, com 
entrevistas com 
os cuidadores. 

- Os relatos sugerem que uma 
em cada quatro crianças uma foi 
afetada pela cárie. 
- Os fatores de risco 
identificados para a cárie foram 
idade, educação e emprego, 
práticas alimentares e o acesso 
a cuidados.  

Sekyia SR, Luz TR  2010 Minas 
Gerais, 
Brasil  

- Identificar as 
principais mudanças 
organizacionais 
ocorridas em duas 
instituições 
hospitalares que 
implementaram a 
Iniciativa Hospital 
Amigo da Criança 
IHAC. 

- Dois hospitais 
com a IHAC. 

- Pesquisa 
qualitativa, com 
entrevista 
semiestruturada. 

- Implantação da IHAC implicou 
mudanças e melhorias na 
gestão, principalmente pelo 
estabelecimento de 
padronização de procedimentos.  
- As mudanças culturais e 
tecnológicas ocorreram de forma 
mais intensa e que as menos 
percebidas foram as mudanças 
políticas e as estratégicas. 

Shahnazi H, 
Hosseintalaei M, 
Ghashighaei FE, 
Charkazi A, Yahyavi 
Y, Sharifirad G  

2016 Irã  - Investigar o efeito 
da intervenção 
educativa sobre a 
suscetibilidade 
percebida, auto-
eficácia e CPO-D 
das mulheres 
grávidas. 

- 88 gestantes 
primíparas no 
primeiro 
trimestre da 
gravidez. 

- Estudo 
experimental, 
com grupos pré-
teste, pós-teste e 
grupo controle. 

- A educação sobre o modelo de 
crença em saúde resultou em 
um maior conhecimento sobre a 
saúde bucal, suscetibilidade 
percebida e autoeficácia de 
mulheres grávidas. 
- É possível prevenir o aumento 
do CPO-D durante a gravidez. 
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Silva CM, Pellegrinelli 
ALR, Pereira SCL, 
Passos IR, Santos 
LC  

2017 Belo 
Horizonte- 
MG, Brasil  

-  Avaliar práticas 
educativas segundo 
os “Dez Passos para 
o Sucesso do 
Aleitamento 
Materno” em Banco 
de Leite Humano. 

- 12.283 mães.  -Pesquisa 
retrospectiva. 

- É importante papel do 
profissional da saúde no 
treinamento mãe/filho sobre 
aleitamento materno e incentivo 
ao contato pele/pele, 
amamentação exclusiva e sob 
livre demanda.  

Silva RQ, Gubert MB  2010 Brasília, 
Brasil 

- Analisar as 
informações de sites 
da internet sobre o 
aleitamento materno 
e alimentação 
complementar de 
acordo com a 
adequação às 
recomendações do 
Ministério da Saúde  

- 103 sites de 
profissionais de 
saúde. 

- Estudo 
transversal, por 
meio de busca 
na internet.  

- A maior parte das informações 
sobre aleitamento materno está 
de acordo com o preconizado 
pelo Ministério da Saúde, mas 
são insuficientes para estimular 
a prática do aleitamento 
materno. Já as informações 
sobre alimentação complementar 
na sua maioria divergem do 
recomendado. 

Silveira VG, Martins 
MC, Albuquerque 
CM, Frota MA  

2009 Fortaleza-
CE, Brasil  

- Investigar a 
percepção da mãe 
sobre o aleitamento 
materno na 
puericultura. 

- 22 mães que 
acompanhavam 
seus filhos na 
consulta de 
puericultura. 

- Estudo 
descritivo-
exploratório, 
qualitativo, 
utilizando-se a 
técnica de 
entrevista semi–
estruturada. 

- Apesar do conhecimento, as 
mães se queixam do leite 
materno, o que repercute na 
introdução de alimentos 
complementares antes de seis 
meses e justificam o desmame 
com a necessidade de trabalhar 
e com conhecimentos empíricos 
adquiridos no âmbito cultural. 
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Simbar M, Nahidi F,   
Dolatian M  

2012 Irã  - Avaliar a atenção 
pré-natal.  
- Sugerir formas de 
melhorar os serviços 
da maternidade.  

- 600 gestantes. - Estudo 
transversal, 
descritivo.  

- Avaliar e reconhecer as 
lacunas do serviço 
continuamente pode ajudar a 
planejar cursos essenciais de 
reciclagem para os profissionais 
que atuam no pré-natal. 

Sousa LLA, Cagnani 
A, Barros AMS, Zanin 
L, Florio FM  

2016 Campinas- 
SP, Brasil 

- Avaliar o 
conhecimento, as 
práticas e a 
percepção em saúde 
bucal de gestantes e 
a sua relação com a 
doença periodontal. 

- 302 gestantes, 
em uma 
Estratégia 
Saúde da 
Família que 
priorizava 
apenas a 1ª 
consulta 
odontológica na 
gestante. 

- Pesquisa 
transversal, tipo 
inquérito.  
- Exame clínico.  

- A maioria não foi ao dentista na 
gestação por medo de que o 
tratamento fizesse mal ao bebê 
ou por ausência de percepção 
de necessidade. 
- Dentre as que procuraram, o 
fizeram por dor ou busca por 
consultas de rotina.  
- A crença de que a gravidez 
pode causar problemas bucais 
foi citada.  

Souza PMES, 
Proença MAM, 
Franco MM, 
Rodrigues VP, Costa 
JF, Costa EL 

2015 Maranhão, 
Brasil  

- Avaliar a 
associação entre 
cáries da primeira 
infância e estado de 
cárie materna. 

- 77 pares de 
mães e filhos.  

- Estudo 
transversal, com 
questionário e 
exame oral de 
mãe e filho.  

- A cárie materna esteve 
associada com a cárie de 
primeira infância.  

(continua) 
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Sutan R, Berkat S  2014 Indonesia  - Prever a 
mortalidade neonatal 
entre bebês de baixo 
peso ao nascer.  
 

- 500 crianças, 
sendo:  
-250 com 
mortes 
neonatal; 
- 250 vivas.  

- Estudo de 
controle de caso 
incomparável. 

- Os cuidados pré-natais 
inadequados, o início tardio da 
amamentação, o descarte de 
colostro e a não prática de 
amamentação exclusiva foram 
relacionados a práticas culturais 
- O fortalecimento dos serviços 
de saúde na triagem para casos 
de alto risco é importante para 
diminuir a mortalidade neonatal e 
o baixo peso ao nascer. 

Teter MSH, Oselame 
GB, Neves EB  

2015 Curitiba- PR, 
Brasil  

- Identificar os 
fatores que levam ao 
desmame precoce 
em uma unidade de 
saúde 

- 120 mães. - Estudo 
descritivo, 
exploratório com 
análise 
quantitativa. 

- A maioria das mães realizou o 
desmame precoce motivadas 
pelo retorno ao trabalho e por 
achar que tinham pouco leite. 
- O menor nível de escolaridade 
foi associado como fator de risco 
para a interrupção do 
aleitamento materno antes dos 
seis meses de idade. 

Thompson TA, 
Cheng D, Strobino D  

2013 Estados 
Unidos 

- Avaliar os cuidados 
bucais preventivos 
antes e durante a 
gestação. 

- 6.171 
mulheres que 
tiveram  filho 
entre 2004- 
2008 

- Análise 
documental.  

- A higiene bucal esteve 
associada ao seguro saúde, 
aconselhamento sobre saúde 
bucal e outros fatores maternos  
- A promoção da saúde bucal, a 
prevenção de doenças e os 
cuidados de saúde devem fazer 
parte das agendas de políticas  

(continua) 
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Torres LEAS, Sales 
JRP, Melo MCP, 
Mendes RNC, 
Mistura C  

2014 Juazeiro – 
BA, Brasil  

- Analisar as 
influências sociais 
no processo do 
aleitar sob a ótica de 
mães cadastradas 
em uma Estratégia 
de Saúde da 
Família. 

-11 mães.  - Pesquisa 
qualitativa, 
exploratória e 
descritiva. 

- A percepção materna quanto 
às influências sofridas durante a 
amamentação nem sempre foi 
vista como algo favorável 
- A promoção, a proteção e o 
apoio ao aleitamento materno 
devem ocorrer ainda durante a 
gestação, valorizando a inserção 
social desta mulher/mãe. 

Vamos CA, Walsh 
ML, Thompson 
E, Daley EM, Detman 
L,  Debate R 

2015 Estados 
Unidos 

- Explorar a 
informação, a 
motivação e as 
práticas 
relacionadas à 
saúde bucal 
realizadas no pré-
natal. 

- 22 
profissionais de 
saúde.  

-Pesquisa 
transversal, por 
meio de 
entrevista. 

- Os profissionais de saúde bucal 
relataram avaliar, educar e se 
comunicar com os pacientes 
sobre problemas de saúde bucal; 
- Os profissionais de saúde geral 
pré-natais raramente abordaram 
a saúde bucal.  

Vergnes JN, 
Kaminski M, Lelong 
N, Musset AM, Sixou 
M, Nabet C 

2012 França - Avaliar a 
frequência de cárie 
dentária e o número 
de dentes cariados 
por gestantes. 
- Estudar os 
indicadores de risco 
associados a cárie.  

-1.094 
gestantes 
próximas ao 
parto. 

- Estudo 
transversal, com 
análise de dados 
secundários.  

- A frequência de cárie dentária e 
o número de dentes cariados 
entre as gestantes foram 
elevados. 
- Os programas de promoção da 
saúde bucal devem informar as 
mulheres e os profissionais de 
saúde sobre a importância dos 
cuidados dentários antes, 
durante e depois da gravidez.  
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Viana RAA, Ferreira 
EG, Barboza MCC, 
Sampaio LMA  

2014 Fortaleza- 
CE, Brasil  

- Analisar as 
dificuldades 
vivenciadas pelas 
mães que influenciam 
na prática do 
aleitamento materno. 

- 15 mães na 
faixa etária de 26 
a 40 anos. 

- Estudo 
descritivo, 
qualitativo.  

- Dentre as dificuldades 
encontradas pelas mães, 
destaca-se a dor, seguida pelas 
rachaduras, fissuras, cansaço e 
a produção reduzida de leite. 
- O tempo de aleitamento materno 
exclusivo das entrevistadas foi 
inferior ao recomendado pelo 
Ministério da Saúde. 

Vieira GF, Zocratto 
KBF 

2010 Belo 
Horizonte- 
MG- Brasil 

- Descrever o 
conhecimento das 
gestantes sobre as 
alterações bucais. 
- Verificar os fatores 
associados à crença 
da gestante sobre a 
cáries dentárias. 

-76 gestantes. - Pesquisa 
transversal, tipo 
inquérito. 

- Grande parte das gestantes 
entrevistadas acreditava que a 
gravidez causa cáries.  
- O desconhecimento sobre a 
relação cárie e gravidez foi por 
grupos de diferentes condições 
socioeconômicas e educacionais. 

Villa A, Abati S, 
Strohmenger L, 
Cargnel M, Cetin I  

2011 Italia  - Descrever os 
sintomas 
periodontais em 
mulheres pós-parto.  
- Relacionar os 
sintomas 
autorrelatados com 
o diagnóstico clínico 
de periodontite. 

- 409 mulheres.  - Pesquisas 
transversal, com 
questionário.  

- A doença periodontal clínica 
materna foi relacionada com 
autopercepção de inchaço das 
gengivas e mobilidade dentária. 
- Dentistas e prestadores de 
cuidados médicos pré-natais 
podem atingir as gestantes em 
maior risco de doença 
periodontal. 
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Wambach KA, Cohen 
SM   

2009 Estados 
Unidos  

- Analisar as 
experiências de 
amamentação de 
mães adolescentes 
urbanas.  

- 23 
adolescentes, 
entre as idades 
de 14 e 18 
anos. 

- Estudo 
qualitativo 
descritivo, com 
grupos focais e 
entrevistas semi-
estruturadas. 

- As mães adolescentes 
escolheram a amamentação por 
razões de saúde infantil, 
proximidade e vínculo. 
- A percepção de suprimento 
insuficiente de leite, dor nos 
mamilos / peito, demandas de 
tempo da escola ou do trabalho, 
problemas com o bombeamento 
e sensação de opressão e 
frustração levaram ao desmame. 

Wandera M, 
Engebretsen IMS, 
Okullo I, Tumwine 
JK, Astrom AN  

2009 África  - Examinar o estado 
periodontal e perda 
de dentes em 
gestantes 

- 877 gestantes 
entrevistadas.   
- 713 fizeram 
exame clínico.  

- Estudo 
randomizado.  

- Houve prevalência moderada 
de sangramento e perda 
dentária, alta prevalência de 
cálculo e baixa frequência de 
bolsas 4-5 mm.  

Wandera M, Astrom 
AN, Okullo I, 
Tumwine JK  

2012 África  - Investigar os 
fatores 
predisponentes para 
saúde bucal na 
gravidez. 
- A associação entre 
os problemas 
periodontais na 
idade gestacional de 
7 meses e o estado 
antropométrico dos 
bebês. 

- 713 gestantes. 
- 593 mulheres 
acompanhadas 
com avaliações 
antropométricas. 

- Estudo de 
coorte 
prospectivo.  

- Fatores sociodemográficos e 
informações sobre saúde bucal 
foram associados a indicadores 
de saúde bucal em gestantes. 
- A estatura com três semanas 
pós-parto foi pior em lactentes 
de mães com problemas 
periodontais durante a gravidez. 
- Os esforços para prevenir 
doenças bucais durante a 
gravidez devem ser parte da 
agenda nacional de saúde.  
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Warkentin S, Viana 
KJ, Zapana PM, 
Aguiar JÁ, Taddei C  

2012 São Paulo, 
Brasil  

-  Descrever as 
prevalências de 
aleitamento materno 
exclusivo. 
-  Avaliar os deter-
minantes associados 
à sua duração entre 
crianças 
frequentadoras de 
creches. 

- 636 crianças.  - Pesquisa 
transversal, tipo 
inquérito.  

- A creche deve ter papel de 
promoção e apoio do 
aleitamento materno com a 
existência de local específico 
para a amamentação, rotina de 
funcionamento que possibilite ou 
incentive a mãe a ir à creche 
amamentar ou extrair e 
armazenar o seu leite para 
oferecê-lo à criança.  

Warland J, O’Brien 
LM, Heazell AEP, 
Mitchell EA  

2015 Austrália  - Utilizar uma 
pesquisa on-line 
pedindo às mulheres 
que tiveram morte 
fetal sobre a 
gravidez para 
identificar quaisquer 
sintomas e 
experiências. 

- 1.714 
mulheres que 
sofreram uma 
morte fetal até 
três semanas 
antes da 
pesquisa. 

- Pesquisa 
transversal, com 
questionário 
enviado pela 
internet.  

- A importância potencial do 
sono materno é destacada pela 
descoberta de mais da metade 
das mães acreditando que seu 
bebê morreu durante a noite.  
- Este estudo apoia a 
importância de ouvir as 
preocupações e os sintomas das 
mães durante a gravidez. 

Wiener RC, Wiener-
Pla R  

2014 Estados 
Unidos 

- Avaliar o nível de 
legibilidade e o 
conteúdo dos artigos 
referentes à 
gravidez e ao 
periodonto, 
apresentados em 
sites da internet. 

- 137 artigos.  - Estudo 
transversal, com 
análise 
documental. 

- Embora a Internet seja uma 
ferramenta útil, os profissionais 
precisam fornecer informações 
úteis e confiáveis durante as 
visitas clínicas e incentivar as 
organizações médicas e 
odontológicas a fornecerem 
conteúdo em resposta aos 
termos normalmente usados. 

(continua) 



Página | 63 

 

RÓS, D.T.   Condição bucal autorreferida e o uso do serviço odontológico por gestantes de alto risco 

Quadro 2 - Revisão de literatura 
(continuação) 

Autor Ano País Objetivo Amostra Tipo de estudo Principais conclusões 

Wu T, Liu J, Sun W, 
Chen L, Chai L, Xiao 
X, Cao Z  

2013 China - Investigar o estado 
periodontal e os 
fatores de risco 
associados entre 
mulheres em idade 
fértil para aumentar 
a conscientização 
sobre a saúde bucal. 

- 754 mulheres 
em idade fértil.  

- Pesquisa 
transversal, com 
aplicação de 
questionário e 
exame clínico. 

- O estado periodontal das 
mulheres em idade fértil do 
estudo precisa ser melhorado 
com urgência. 
- A atenção para a saúde 
periodontal deve ser garantida, 
especialmente, para aqueles em 
situações especiais e com pouca 
consciência. 

Yimyam S, Hanpa W  2014 Tailândia  - Desenvolver um 
modelo de apoio à 
amamentação no 
local de trabalho. 
- Comparar as taxas 
de amamentação 
antes e depois da 
implementação da 
campanha de apoio 
à amamentação. 

- 24 mulheres 
participaram 
antes da 
campanha.  
- 31 mulheres 
participaram 
após a 
campanha. 

- Pesquisa 
quanti-
qualitativa, com 
entrevista sobre 
as práticas de 
amamentação 
até os 6 meses.  

- As taxas de amamentação aos 
seis meses após implementar a 
campanha de apoio à 
amamentação foram 
significativamente maiores do 
que taxas anteriores, para o 
aleitamento materno exclusivo e 
amamentação complementar. 
- Aconselhamento individual e 
ajuda para mães empregadas 
devem ser fornecidos desde a 
gravidez até o desmame no 
período pós-parto. 

Zanata RL, Fagundes 
TC, Freitas MCCA, 
Lauris JRP, Navarro 
MFL  

2011 Bauru- SP, 
Brasil 

- Avaliar o 
desempenho de dez 
anos do cimento de 
ionômero de vidro 
em dentes 
permanentes por 
meio do ART. 

- 43 gestantes 
de alto risco.  

- Exame 
intraoral, de 1, 2 
e 10 anos.  

- As taxas de sobrevivência 
observadas, especialmente para 
as restaurações de superfície 
única, confirmam o potencial da 
abordagem ART para restaurar e 
salvar dentes permanentes 
posteriores. 
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4     Metodologia Expandida 

Foi realizada pesquisa transversal, tipo inquérito com gestantes de alto risco 

que realizaram o pré-natal em um centro de referência especializado do Sistema 

Único de Saúde (SUS).  

O local de desenvolvimento da pesquisa foi o Ambulatório Médico de 

Especialidades (AME), situado no município Araçatuba-SP, o qual é o centro de 

referência para 28 municípios do noroeste paulista, Departamento Regional de 

Saúde (DRS) II: Alto Alegre, Araçatuba, Auriflama, Avanhandava, Barbosa, Bento de 

Abreu, Bilac, Birigui, Braúna, Brejo Alegre, Buritama, Clementina, Coroados, Gabriel 

Monteiro, Glicério, Guararapes, Guzolândia, Lourdes, Luiziânia, Nova Castilho, Nova 

Luzitânia, Penápolis, Piacatu, Rubiácea, Santo Antônio do Aracanguá, Santópilis do 

Aguapeí, Turiúba e Valparaíso.  

Um estudo piloto foi realizado previamente à pesquisa, para o teste do 

instrumento da pesquisa e ajustes da metodologia, resultando em formulário final 

estruturado em 5 blocos de perguntas, a saber:  

- dados pessoais e socioeconômicos, baseado em formulário aplicado em 

pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 

2010 (BRASIL, 2010). 

- morbidade bucal referida, contendo questões sobre a condição bucal 

autorreferida, necessidade de ir ao dentista e histórico de dor de origem 

odontológica;  

- uso dos serviços odontológicos, investigando a última consulta odontológica, 

motivo da consulta e como foi esta consulta;  

- informações sobre a gestação atual e anteriores por meio dos motivo para o 

encaminhamento ao AME, histórico de gestações anteriores, abortos, complicações, 

tipo de parto;  

- pretensão de amamentação, verificando a intenção de amamentar exclusivo 

e complementar, histórico de amamentação de outros filhos, apoio familiar e 

orientação profissional sobre o aleitamento materno.   
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Para coleta dos dados foi realizada entrevistas padronizadas com 

entrevistadores calibrados, em local apropriado e sem interferência dos funcionários 

do AME para promover o conforto e segurança à gestante.  

As variáveis dependentes foram: o uso do serviço odontológico, a condição 

bucal autorreferida, a pretensão de amamentar exclusivo, histórico de amamentação 

anterior e período de amamentação pretendido. As variáveis independentes foram: o 

perfil das gestantes, o histórico de dor, motivos para última consulta odontológica, 

orientação sobre amamentação e o apoio familiar para amamentação.  

Os dados da pesquisa foram digitados no programa Epi-Info (Center for 

Disease Control and Prevention), para análise de frequência e percentual dos 

resultados e foram apresentados em forma de tabelas, com valores absolutos e 

percentuais.  

Para a realização dos testes de associação estatística foi utilizado o programa 

Bio-estat (Ayres, 2007), ao nível de significância de 5%.  

A questão qualitativa deste estudo, sobre os motivos para a amamentação 

materna exclusiva, foi processada pelo software Iramuteq (Interface de R pour lês 

Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires) 0.7.2.0. Este 

software é livre e se ancora no software R, possibilitando o entendimento de textos, 

e trazendo os resultados apresentados na forma de classificação hierárquica 

descendente, análise de similitude e nuvem de palavras. As respostas foram 

agrupadas por gestantes que pretendiam amamentar exclusivamente com leite 

materno por um período e por gestantes que não pretendiam amamentar exclusivo, 

gerando duas análises. 

Foram respeitados os aspectos éticos para pesquisas com seres humanos 

contidos na Declaração de Helsinki e no Código de Nuremberg e obtida a aprovação 

do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, da FOA-UNESP, parecer 

número 1.914.629/2017. Os entrevistadores esclareceram as gestantes sobre a 

participação da pesquisa e todas as participantes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

Está pesquisa é parte de um projeto maior, aprovado pelo Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), processo n ° 307842/2014-2. 
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Resumo  

O objetivo foi avaliar o uso dos serviços, a condição bucal autorreferida e fatores 

relacionados às gestantes de alto risco. Foi realizada pesquisa transversal, tipo 

inquérito, com 1200 gestantes de alto risco que realizaram o pré-natal em um centro 

de referência para atendimento especializado em saúde. Mulheres com avançado 

período gestacional e que não apresentavam condições para responder as questões 

foram excluídas. Como variáveis dependentes foram considerados o uso do serviço 

odontológico e condição de seus dentes e gengivas autorreferida. Os dados foram 

analisados nos programas Epi Info 7.2.2.2 e Bioestat 5.3. As principais condições 

para a gestação de alto risco foram: a idade materna (39,08%), a hipertensão 

(26,90%) e diabetes (10,32%). Do total, 40,08% realizaram sua última consulta 

odontológica há mais de 1 ano, 72,17% relataram de “regular” a “muito ruim” seus 

dentes e gengivas e 75,58% relataram que já tiveram dor de origem dentária. O uso 

do serviço odontológico foi associado à idade (p=0,0194) e à ocupação (p=0,0016, e 

a da condição bucal autorreferida foi relacionada com a idade (p=0,0156), 

escolaridade (p<0,0001), renda (p<0,0001), ocupação (p<0,0001), estado civil 

(p<0,0001) e com o uso do serviço (p<0,0001). Apesar do relato da condição bucal 

ter sido de “regular” a “muito ruim” por boa parte das gestantes de alto risco, o uso 

do serviço odontológico ainda foi baixo. Algumas gestantes apresentaram alterações 

de risco para a condição bucal. 

Palavras-chave: Cuidado odontológico, diabetes gestacional, gestação de alto risco, 

hipertensão gestacional, saúde bucal. 
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Abstract 

The objective of this study was to verify the dental care use, oral condition self-

reported and factors related of high-risk pregnant women. This cross-sectional, 

inquiry-type research was performed with 1200 high-risk pregnancy who received 

prenatal care in a specialized health reference center. Women in advanced 

pregnancy and were not able to answer the questions were excluded. Dental care 

utilization and self-reported conditions about teeth and gingiva were considered 

dependent variables. The data were analyzed in Epi Info 7.4.1 and Bioestat 5.3 

software. The main conditions for high-risk pregnancy were: maternal age (39.08%), 

hypertension (26.90%) and diabetes (10.32%). From the total, 40.08% had visited 

the dental office over 1 year ago, 72.17% reported their teeth and gingiva as "fair" or 

"very poor" and 75.58% having had a toothache. The dental service use was 

associated with age (p=0.0194) and occupation (p=0.0016) and the self-reported oral 

condition  was related to age (p=0.0156), level of education (p<0.0001), income 

(p<0.0001), occupation (p<0.0001), marital status (p<0.0001), and dental care 

utilization (p<0.0001). Although the reported of oral condition as "fair" to "very poor" 

by a large portion of high-risk pregnant women, the dental care utilization was still 

low. Some pregnants showed changes of risk for the oral condition.  

Keywords: Dental care, diabetes gestational, high-risk pregnancy, hypertension 

pregnancy-induced, oral health. 
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5.1 Introdução 

A condição bucal pode influenciar a qualidade de vida dos indivíduos, podendo 

afetar desde a mastigação e fonação até mudanças de origem psicológica, além de 

ser relacionada a alterações sistêmicas, tais como à doença coronária cardíaca, 

diabetes e doenças renais (1-6).   

As alterações sistêmicas e outras doenças também podem influenciar no 

agravamento de condições bucais. A exemplo disso, tem-se o diabetes como 

agravante da doença periodontal e a sífilis acarretando desenvolvimento incorreto 

dos dentes e provocando úlceras bucais. A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

(AIDS), resultante da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), está 

associado a maior ocorrência de candidíase e de lesões neoplásicas bucais. Em 

alguns casos, as medicações usadas para o tratamento dessas alterações podem 

levar a condições como a diminuição do fluxo salivar, desencadeando situação de 

maior risco à cárie dentária (6,7). 

Durante as fases da vida, como na adolescência, na gestação e na velhice, a 

condição bucal pode sofrer mudanças devido às alterações físicas e psicológicas 

específicas de cada uma delas. Diante disso, não pode haver negligência nos 

cuidados à saúde bucal por parte dos serviços de saúde, priorizando o acesso das 

pessoas de risco às atividades de promoção, prevenção e recuperação da saúde 

(8,9). 

O período gestacional é uma fase que merecem atenção especial, devido as 

alterações de natureza hormonal, fisiológica, ambiental e psicológica. Em alguns 

casos, mulheres portadoras de alguma doença, condição física e/ou ambiental 

desfavorável ou que desenvolveram problemas neste período da vida, apresentam 

maiores probabilidades de evolução desfavorável, tanto para o feto como para a 

mãe sendo classificadas como gestantes de alto risco (10). Devido ao fato delas 

necessitarem de acompanhamento especializado, muitas vezes com o auxílio de 

outros profissionais da área da saúde, como psicólogos, nutricionistas e 

fisioterapeutas, o descuido com a saúde bucal pode ocorrer com maior frequência, 

podendo acarretar situações indesejadas na gestação.  
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De acordo com a orientação do Ministério da Saúde, as diferentes condições, 

consideradas na gestação de alto risco, podem ser classificadas em quatro 

categorias (10). A primeira categoria inclui as características pessoais ou 

sociodemográficas abrangendo as condições relacionadas ao ambiente familiar 

inadequado, baixo nível educacional, exposição a agentes nocivos, violência 

doméstica, transtornos psicológicos, o uso de drogas ilícitas, idade materna, baixo 

peso da gestante. A segunda categoria são as morbidades como cardiopatias, 

hipertensão arterial prévia à gestação, câncer, epilepsia, ginecopatias, 

endocrinopatias como a diabetes mellitus, portadores de doenças infecciosas como 

HIV, toxoplasmose e Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e anemias. Na 

terceira categoria temos os antecedentes obstétricos incluindo abortos anteriores, 

cirurgias uterinas, infertilidade, multiparidade e o histórico de gestação anterior com 

alguma restrição de crescimento, prematuridade ou malformações. Na quarta 

categoria estão as doenças obstétricas na gestação atual que incluem malformações 

e óbito fetal, hipertensão e doenças endócrinas, aloimunização e ameaças de aborto 

(10,11). 

Elevados níveis de estrógeno e progesterona, o aumento da frequência de 

ingestão de alimentos, especialmente carboidratos, e náuseas, quando associados 

ao descuido da higiene bucal podem causar problemas bucais e agravar doenças já 

existentes (12). A doença periodontal pode gerar dor intensa, estresse e a 

disseminação bacteriana, consequentemente ocasionando prejuízos à gestação. 

Alguns estudos apontam a associação de complicações como parto prematuro, pré-

eclâmpsia e recém-nascidos de baixo peso a doença periodontal, sem ainda 

evidências científicas comprovadas (6,12-14).  

O acompanhamento odontológico é preconizado para todas as gestantes e 

baseia-se nos cuidados para a promoção e manutenção da saúde bucal saudável e 

na incorporação de hábitos que podem contribuir para a prevenção de doenças 

bucais para a mãe e ao filho (15). 

No Brasil, a consulta odontológica foi inserida no pré-natal, sendo reconhecida a 

importância da promoção e manutenção da saúde bucal das gestantes e a 

necessidade da oferta do cuidado odontológico à gestante no Sistema Único de 

Saúde (SUS) (16). Apesar disso, diversos estudos apontam que o uso do serviço 
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odontológico por gestantes ainda é baixo e algumas barreiras são apontadas: 

dificuldades domésticas, emprego e dificuldades financeiras e de acesso ao serviço, 

atitudes contra o atendimento por parte dos profissionais da área, medo, 

insegurança, crenças e tabus sobre o atendimento odontológico durante a gestação 

(15,17-20). 

Considerando a importância do cuidado à saúde da mulher e o fato de que, além 

das barreiras mencionadas, outros fatores complicadores podem dificultar o acesso 

de gestantes de alto risco ao cuidado à saúde bucal. Assim, os objetivos nesta 

pesquisa foram avaliar o uso do serviço odontológico; a condição bucal autorreferida 

e fatores associados às gestantes de alto risco. 

5.2 Métodos  

Foi realizada pesquisa transversal, tipo inquérito, com 1200 gestantes de alto 

risco atendidas em um centro de referência à atenção especializada do SUS no 

estado de São Paulo. 

 Esse centro de especialidades denominado Ambulatório Médico de 

Especialidades (AME) é o local de referência de 28 municípios, prestando diversos 

serviços de média complexidade, dentre eles, atendimentos oftálmicos, nutricionais, 

dermatológicos, incluindo o atendimento obstétrico especializado para gestantes de 

alto risco. 

Para composição da amostra, considerou-se todas as gestantes de alto risco 

que realizaram o pré-natal no centro de referência e aceitaram participar da 

pesquisa no período de novembro de 2015 a novembro de 2017. Foram excluídas 

gestantes com avançado período gestacional ou que não possuíam condições 

físicas para realizar a pesquisa, devido a complicações gestacionais.  

Foi realizado estudo piloto para adequação do formulário empregado na 

pesquisa e os seus resultados não foram incluídos nesta pesquisa. 

Foram realizadas entrevistas estruturadas, em local isolado do serviço, 

empregando-se formulário especifico para a pesquisa, que continha questões sobre 

o perfil sociodemográfico das gestantes, uso do serviço odontológico, amamentação, 

história médica e gestação atual das participantes. Para as questões 
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socioeconômicas, foi utilizado adaptação do formulário empregado no censo 

nacional, realizado pela Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 

2010 (21).   

As variáveis desfecho deste estudo foram: alterações que levaram a gestação 

de alto risco, uso do serviço odontológico e condição referida sobre seus dentes e 

gengivas.  As perguntas empregadas para verificação dessas variáveis foram: 

“Quando foi sua última visita ao cirurgião-dentista?”, considerando como respostas, 

menos de 1 ano, entre 1 e dois anos, mais de 2 anos e “Como a senhora acha que 

estão seus dentes e gengiva?”, considerando como resposta uma escala de “muito 

ruim/ruim”, “regular”, “bom/muito bom”. 

As variáveis independentes foram: idade, renda, escolaridade, estado civil, 

ocupação, local de residência, semana gestacional, necessidade relatada de ir ao 

dentista, relato de dor de origem odontológica e o local, motivo e a avaliação da 

última consulta odontológica. 

Os dados foram analisados por meio da estatística descritiva, empregando-se os 

programas Epi Info 7.2.2.2 (Center for Disease Control and Prevention) e Bioestat 

5.3 (Ayres, 2007) para o teste Qui-quadrado, ao nível de significância de 5%.  

Para verificar as condições mais prevalentes que levaram à classificação de 

gestação de alto risco, foram consideradas as frequências para cada alteração, 

devido à grande parte das gestantes do estudo apresentavam duas ou mais 

condições e categorizadas de acordo com os critérios descritos no manual Gestação 

de Alto Risco: Manual Técnico, divulgado pelo Ministério da Saúde, em 2010 (10).  

Todas as participantes da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido com detalhamento sobre os objetivos da pesquisa e a forma de 

divulgação dos dados. 

Esta pesquisa cumpriu todos os princípios éticos para pesquisas com seres 

humanos contidos na Declaração de Helsinki (1964, reformulada em 2008) e no 

Código de Nuremberg e obteve a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos, parecer número 1.914.629/2017. 
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Atividades educativas foram realizadas com as gestantes, por meio de rodas de 

discussão, sobre a saúde bucal da mãe e do bebê e o aleitamento materno. Quando 

identificada a necessidade de tratamento odontológico curativo, as gestantes foram 

encaminhadas para uma clínica de atenção especializada.  

 

5.3 Resultados 

As principais condições e afecções que determinaram a classificação das 

gestantes como alto risco foram: idade materna (39,08%), obesidade (6,17%), 

hipertensão (11,25%) e hipertensão gestacional (15,65%), dependência de drogas 

lícitas ou ilícitas (8,83%), doenças da tireoide (7,83%), diabetes (5,25%) e diabetes 

gestacional (5,17%), gestação gemelar/trigemelar (5,25%) e síndromes 

hemorrágicas (5,25%) (tabela 1). 
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Tabela 1 - Condições mais prevalentes para o alto risco gestacional, Araçatuba-
SP,Brasil, 2018 

Variáveis   n       (%) 

Características 
pessoais/ sócio-
demográficas 

Idade materna 469 (39,08) 

Obesidade  74   (6,17) 

Cirurgia anterior 23   (1,92) 

Baixo peso 7   (0,58) 

Transtornos mentais  36   (3,00) 

Dependência de drogas lícitas/ilícitas  106   (8,83) 

Deficiências físicas  4   (0,33) 

Morbidades  Hipertensão  135 (11.25) 

Diabetes  63   (5,25) 

Hipo/hipertireoidismo 94   (7,83) 

Asma 14   (1,67) 

Cardiopatia 36   (3,00) 

Ginecopatias 63   (5,25) 

Nefropatias 13   (1,08) 

Toxoplasmose 40   (3,33) 

Sífilis 34   (2,83) 

Vírus da Imunodeficiência Adquirida (HIV) 13   (1,08) 

Alterações vasculares/ osteomusculares 24   (2,00) 

Anemia  38   (3,17) 

Papiloma Vírus Humano (HPV) 18   (1,50) 

Lúpus 6   (0,50) 

Trombofilias 30   (2,50) 

Acidente Vascular Cerebral (AVC) 5   (0,42) 

Câncer  4   (0,33) 

Hérnia  10   (0,83) 

Hanseníase  2   (0,17) 

Desmaios/convulsão/epilepsia  22   (1,83) 
 Herpes  3   (0,25) 

Antecedentes 
obstétricos  

Abortamento habitual  56   (4,67) 

Infertilidade  5   (0,42) 

Multiparidade  7   (0,58) 

Recém-nascido com restrições de 
crescimento, pré termo ou malformado 

35   (2,92) 

Pré-eclâmpsia gestação anterior 20   (1,67) 

Doença 
obstétrica na 
gravidez atual 

Aloimunização 3   (0,25) 

Amniorrexe prematura 15   (1,25) 

Desvio quanto ao crescimento uterino e 
volume de líquido amniótico 

15   (1,25) 

Malformações fetais 37   (3,08) 

Gestação gemelar/trigemelar 63   (5,25) 

Síndromes hemorrágicas 63   (5,25) 

Hipertensão gestacional 188 (15,67) 

Diabetes gestacional  62   (5,17) 
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Do total de 1200 gestantes, grande parte apresentava de 20 a 34 anos de idade 

(61,08%), renda familiar inferior a 1500 reais por mês (47,58%), 67,25% possuía até 

o ensino médio completo, 40,25% eram casadas e 39,50% estavam empregadas. 

Quase a totalidade (96,92%) residia na zona urbana (tabela 2).  

 

Tabela 2- Associação entre o uso do serviço odontológico e as variáveis 
sociodemográficas e outras características das gestantes de alto risco, Araçatuba-
SP,Brasil, 2018  

   Uso do serviço odontológico  

  menos de 
um ano 
(n=719) 

mais de um 
ano (n=481) 

Total 
(n=1200) 

p 
valor* 

Variáveis   n     (%) n    (%) n     (%)  

 < 20 anos 135 (18,78) 67 (13,94) 202 (16,83)  
Idade 20 a 34 anos 417 (58,00) 316 (65,70) 733 (61,08) 0,0194 
 >34 anos 167 (23,22) 98 (20,26) 265 (22,09)  

 Até 1500 reais 338 (47,01) 233 (48,44) 571 (47,58)  
Renda  Até 2500 reais 227 (31,57) 167 (34,72) 394 (32,84) 0,1569 
Familiar Mais de 2500 

reais 
120 (16,69) 68 (14,14) 188 (15,67)  

 Não sabe/não 
respondeu 

34   (4,73) 13   (2,70) 47   (3,91)  

Escolaridade  

Até 7 anos 118 (16,41) 92 (19,13) 210 (17,51)  
0,5688 De 8 a 10 anos 221 (30,74) 152 (31,60) 373 (31,08) 

11 anos 268 (37,27) 166 (34,51) 434 (36,16) 

Mais de 11 anos 112 (15,58) 71 (14,76) 183 (15,25)  

 Solteira  160 (22,25) 86 (17,88) 246 (20,50)  
Estado civil  Casada 282 (39,22) 201 (41,79) 483 (40,25) 0,3167 
 Amasiada 258 (35,88) 179 (37,21) 437 (36,42)  
 Divorciada/ viúva  19   (2,65) 15   (3,12) 34   (2,83)  

 Autônoma 62   (8,62) 30   (6,23) 92   (7,67)  
 Empregada 273 (37,96) 201 (41,79) 474 (39,50)  
Ocupação  Desempregada 122 (16,97) 76 (15,80) 198 (16,50) 0,0016 
 Do lar  176 (24,48) 145 (30,15) 321 (26,75)  
 Estudante/ 

pensionista 
86 (11,97) 29   (6,03) 115   (9,58)  

Moradia  Rural  24   (3,34) 13   (2,70) 37   (3,08) 0,6502 

Urbano  695 (96,66) 468 (97,30) 1163 (96,92)  

Semana 
gestacional  

Até 12 semanas 84 (11,68) 47   (9,78) 131 (10,91)  

Até 26 semanas 356 (49,51) 227 (47,19) 583 (48,59) 0,2783 

De 27 a 40 
semanas  

279 (38,80) 207 (43,03) 486 (40,50)  

* valores de p obtidos usando o teste de qui-quadrado, nível de significância de 5% 
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A tabela 3 apresenta a saúde bucal autorreferida, necessidade de consulta 

odontológica, relato de dor de origem dentária, motivo, local e momento de última 

consulta. 

Tabela 3- Características da última consulta 
odontológica de gestantes de alto risco, Araçatuba-
SP, Brasil, 2018 

Variáveis  n      (%) 

Última 
consulta 
odontológica   

Nunca  12   (1,00) 

Menos de 1 ano 719 (59,92) 

Entre 1 e 2 anos 277 (23,08) 

Mais de 2 anos 192 (16,00) 

Local da 
consulta 
última 
consulta  

Serviço público  589 (49,08) 

Particular 473 (39,42) 

Convênio  91   (7,58) 

Faculdade  22   (1,83) 

Outros  13   (1,08) 

Nunca foi ao dentista  12   (1,00) 

Motivo da 
consulta  

Revisão/Prevenção 303 (25,25) 

Dor 319 (26,58) 

Tratamentos no geral 317 (26,42) 

Tratamento 
ortodôntico 

181 (15,08) 

Outros 68   (5,67) 

Nunca foi ao dentista 12   (1,00) 

Percepção 
sobre a última 
consulta 
odontológica  

Muito ruim 37   (3,08) 

Ruim 61   (5,08) 

Regular  175 (14,59) 

Bom 767 (63,92) 

Muito bom  148 (12,33) 

Nunca foi ao dentista 12   (1,00) 

 

As associações entre a condição bucal autorreferida e as características 

socioeconômicas estão descritas na tabela 4. 
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Tabela 4- Associação entre a condição bucal autorreferida e as variáveis sociodemográficas 
e outras características das gestantes de alto risco, Araçatuba-SP, Brasil, 2018 

  Condição referida sobre seus dentes e gengivas  

Variáveis   Muito ruim / 
ruim (n=326) 

Regular 
(n=540) 

Bom/ Muito 
bom (n=334) 

p valor* 

  n (%) 
 

n   (%) n    (%)  

Idade < 20 anos 38 (11,66) 107 (19,82) 57 (17,07) 

0.0156 20 a 34 anos 221 (67,79) 315 (58,33) 197 (58,98) 

>34 anos 67 (20,55) 118 (21,85) 80 (23,95) 

Renda  
Familiar 

Até 1500 reais   177 (54,29) 265 (49,08) 129 (38,62) 

<0,0001 

Até 2500 reais 95 (29,15) 193 (35,74) 106 (31,74) 

Mais de 2500 
reais  

39 (11,96) 62 (11,48) 87 (26,05) 

Não sabe/não 
respondeu 

15   (4,60) 20   (3,70) 12   (3,59) 

Escolaridade  

Até 7 anos 74 (22,70) 93 (17,23) 43 (12,87) 

<0,0001 
De 8 a 10 anos 104 (31,90) 182 (33,70) 87 (26,05) 

11 anos 117 (35,89) 189 (35,00) 128 (38,32) 

Mais de 11 anos 31   (9,51) 76 (14,07) 76 (22,76) 

Estado civil  Solteira  60 (18,40) 115 (21,30) 71 (21,26) 

<0,0001 
Casada 114 (34,97) 195 (36,11) 174 (52,10) 

Amasiada 141 (43,25) 214 (39,63) 82 (24,55) 

Divorciada/ 
viúva  

11   (3,38) 16   (2,96) 7   (2,09) 

Ocupação  Autônoma 24   (7,36) 43   (7,96) 25   (7,48) 

<0,0001 

Empregada 114 (34,97) 209 (38,70) 151 (45,21) 

Desempregada 79 (24,23) 83 (15,38) 36 (10,78) 

Do lar  93 (28,53) 143 (26,48) 85 (25,45) 

Estudante/ 
pensionista 

16   (4,91) 62 (11,48) 37 (11,08) 

Moradia  Rural  12   (3,68) 16   (2,96) 9   (2,69) 
0,7465 

Urbano  314 (96,32) 524 (97,04) 325 (97,31) 

Semana 
gestacional  

Até 12 semanas 35 (10,74) 63 (11,67) 33   (9,88) 

0,9141 
Até 26 semanas 157 (48,16) 258 (47,78) 168 (50,30) 

De 26 a 40 
semanas  

134 (41,10) 219 (40,55) 133 (39,82) 

*valores de p obtidos usando o teste de qui-quadrado, nível de significância de 5% 
 

Gestantes que fizeram uso do serviço odontológico há menos de 1 ano tiveram 

relato de melhores condições bucais. No entanto, o relato de dor obteve taxas 

elevadas e demonstrou associação com o uso do serviço odontológico (p < 0,05) 

(tabela 5). 
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Tabela 5- Associação entre o uso do serviço odontológico e condição 
bucal autorreferida das gestantes de alto risco, Araçatuba-SP, Brasil, 2018 

Uso do serviço  

Variáveis  Menos de um 
ano (n=719) 

Mais de um 
ano (n=481)  p valor* 

n     (%) n     (%) 

Condição 
referida sobre 
seus dentes e 
gengivas 

Muito ruim 32   (4,45) 45   (9,36) <0,0001 

Ruim 125 (17,39) 124 (25,78) 

Regular  324 (45,06) 216 (44,90) 

Bom 228 (31,71) 87 (18,09) 

Muito bom  10   (1,39) 9   (1,87) 

Acha que 
precisa ir ao 
dentista 

Sim 571 (79,42) 444 (92,31) <0,0001 

Não  148 (20,58) 37   (7,69) 

Já teve dor 
alguma vez 

Sim 567 (78,86) 340 (70,69) 0,0016 

Não 152 (21,14) 141 (29,31) 

Já teve dor de 
dente nos 
últimos 6 
meses 

Sim 266 (37,00) 113 (23,49) <0,0001 

Não 453 (63,00) 368 (76,51) 

*valores de p obtidos usando o teste de qui-quadrado, nível de 
significância de 5% 
 

5.4 Discussão  

Nesta pesquisa foi verificado que o uso do serviço odontológico por gestantes de 

alto risco foi baixo. Estudos sobre as taxas do uso do serviço odontológico por 

gestantes de alto risco são escassos na literatura. Em pesquisas realizadas em 

outros países, com gestantes que não apresentavam alto risco, foram relatadas 

taxas mais baixas de demanda por atendimento odontológico, variando de 29 a 35% 

(13,22,23). 

As gestações de alto risco são assim classificadas por apresentarem alterações 

que possam levar prejuízos à mãe e/ou ao feto, sendo que algumas delas podem 

interferir na saúde bucal. Neste estudo, as condições de alto risco mais prevalentes 

foram a idade, hipertensão, diabetes, obesidade, dependência de drogas 

lícitas/ilícitas, distúrbios da tireoide e outras alterações obstétricas da gestação.  

O uso do serviço apresentou associação estatisticamente significante com a 

idade das gestantes, possivelmente por gestantes mais novas apresentarem menor 
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conhecimento sobre a importância do atendimento odontológico durante a gestação. 

A adolescência em si não é considerada como fator de risco para a gestação, 

todavia, na adolescência ocorre um período de transição na vida da mulher, 

podendo acarretar um risco psicossocial devido a imaturidade emocional e a 

aceitação da gestação. Muitas adolescentes também tendem a querer novas 

experiências, e assim, podendo iniciar o uso de drogas lícitas e ilícitas. Tais 

mudanças psicológicas e comportamentais podem trazer consequências à condição 

bucal, especialmente quando a higiene bucal é negligenciada (7,8,10).  

No caso de gestantes com idade mais avançadas e/ou obesas existe um 

aumento nas taxas do desenvolvimento de malformações fetais e de doenças 

sistêmicas durante a gestação, como a hipertensão gestacional e a diabetes 

gestacional. O diabetes é uma doença que vem sendo relacionada diretamente com 

a doença periodontal, devido ao aumento da resistência à insulina em decorrência 

do processo inflamatório existente (5-7). Em estudo foi verificado que gestantes com 

baixa escolaridade e obesidade tiveram filhos com maiores chances de desenvolver 

cárie dentária aos 5 anos, uma vez que estas mães tiveram maiores chances de 

introduzir uma dieta rica em açúcares no início da vida da criança (22).  

As DST, apesar de serem pouco frequentes neste estudo, são algumas das 

doenças de maior preocupação para o desenvolvimento fetal, pois existe a 

possibilidade da transmissão vertical da doença, provocando sequelas no bebê. 

Para a condição bucal, as DST podem provocar diversas lesões, como as úlceras, e 

doenças bucais, como a candidíase, que são controladas com tratamentos simples, 

enquanto outras como a leucoplasia, por ser considerada uma lesão pré-

cancerígena, necessita de acompanhamento e, em alguns casos, de remoção 

cirúrgica. Algumas DST também podem ocasionar alterações no desenvolvimento 

oral do bebê como mudanças no formato e posicionamento dos dentes e o 

aparecimento de lesões ulcerativas (7).  

O uso do serviço odontológico, nesta pesquisa, esteve associado a ocupação 

das gestantes, o que não ocorreu com as variáveis renda e escolaridade, divergindo 

de outro estudo com gestantes de baixo risco, talvez, pelo fato de que a grande 

maioria se encontrava no mesmo estrato (23).  
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Diversas barreiras podem ser apontadas para explicar as baixas taxas de 

atendimento odontológico durante a gestação. Dentre elas, destacam-se: a 

percepção sobre os problemas bucais, o tempo de espera para o atendimento, medo 

e insegurança com relação ao tratamento, falta de orientação sobre os efeitos da 

condição bucal para a gestação e a resistência ao atendimento pelo cirurgião-

dentista (17-20,23-26). 

Neste estudo foi verificado que aproximadamente metade das gestantes 

entrevistadas passaram pela consulta odontológica no serviço público de saúde e 

uma parcela relevante considerou de “muito ruim” a “regular” o seu último 

atendimento odontológico, sendo uma possível barreira essa experiência anterior 

negativa sobre o uso do serviço. Em estudos sobre percepção do usuário sobre o 

atendimento odontológico do SUS foram relatados resultados positivos (27,28). 

Sobre o motivo para a procura do serviço odontológico, a dor aparece como um 

dos principais motivos neste estudo e em estudos de MARCHI et al. (29), SADDKI et 

al. (23), MOIMAZ et al. (15), e HASHIM (30) sendo associada com a procura recente 

pelo atendimento. Este dado é de extrema importância, uma vez que a dor pode 

interferir negativamente na gestação e poderia ser evitada com consultas 

preventivas.  Os atendimentos de urgência, pelo fato de serem mais dispendiosos e 

sobrecarregarem o serviço, quando comparados com atividades preventivas e de 

promoção de saúde, em virtude destas atividades atingem maiores parcelas da 

população, são mais rápidas e efetivas e apresentam baixo custo (15).  

No Brasil, a saúde pública é organizada em Atenção Primária, Secundária e 

Terciária. A Atenção Primária é composta pelas Unidades de Saúde, que são a porta 

de entrada para os serviços preventivos ou curativos, atividades clínicas de baixa 

densidade tecnológica, não emergenciais e as atividades de saúde pública. O pré-

natal de baixo risco também é realizado na Atenção Primária de saúde (31). 

Procedimentos que necessitem de profissionais especializados, de maior 

complexidade para sua resolução são referenciados para a Atenção Secundária. No 

caso do pré-natal, quando identificada alguma alteração que possa levar a algum 

agravo à saúde da mãe ou do bebê é indicada a referência do atendimento para 

locais específicos para a realização do pré-natal de alto risco (31,32).  
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Quando ocorre a referência do paciente para um serviço especializado, a 

Unidade de Saúde continua tendo vínculo com este paciente e no caso da gestação 

de alto risco, o pré-natal é acompanhado também pela Unidade de Saúde do 

município de origem. Devido ao exposto, deve haver uma ação integral e eficaz 

entre os serviços de Atenção Primária e Secundária, garantindo a integralidade do 

cuidado em saúde.  

Neste estudo, a maioria das gestantes relatou que apresentavam condição bucal 

de “muito ruim” a “regular”, no entanto, em estudo similar com gestantes de baixo 

risco, relataram boa condição bucal, apesar de apresentarem algum problema 

odontológico prévio (22). A condição bucal autorreferida foi associada com a idade, 

renda familiar, escolaridade, ocupação e estado civil das gestantes. Gestantes com 

menor renda, escolaridade e desempregadas relataram condição bucal mais 

deficiente, sendo uma hipótese que levou a esta percepção a dificuldade financeira 

para resolução de problemas mais complexos, que necessitam de referência para 

centros especializados, ou como os tratamentos ortodôntico e estético que não são 

oferecidos na saúde pública. Em estudos, foi verificado que as gestantes 

acreditavam que a gravidez poderia causar alterações bucais e mesmo com essa 

percepção não procuraram atendimento odontológico, corroborando com este 

estudo (25,30,33).   

A condição bucal autorreferida pode variar de pessoa para pessoa, envolvendo 

desde aspectos estéticos a ausência de dor. A associação entre condição bucal 

autorreferida e uso recente do serviço odontológico esteve presente neste estudo, 

sendo considerada como ponto chave para a procura pelo serviço, porque gestantes 

que realizaram sua última consulta odontológica há mais de 1 ano relataram 

percepções negativas sobre sua condição bucal, o que poderia levar ao uso futuro 

do serviço por parte dessas gestantes. Dessa forma, a percepção de não possuir 

nenhum problema bucal pode ser considerada uma barreira ao atendimento 

odontológico na gestação (22,29,30).  

Apesar das pesquisas sobre o atendimento odontológico para gestantes terem 

ganhado destaque nos últimos anos, nenhum estudo sobre gestantes de alto risco 

foi encontrado na literatura, e as barreiras com relação a este atendimento ainda 

persistem, sendo necessários maior empenho por parte da equipe multiprofissional 
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que realizam o pré-natal das gestantes para desmistificar o atendimento 

odontológico na gestação. A atenção odontológica para gestantes de alto risco é 

indispensável, para a preservação e/ou promoção da saúde. 

Neste estudo, a técnica empregada foi a pesquisa transversal, por meio de 

analise quantitativa, o que poderia ser considerada uma limitação do estudo, devido 

ao não aprofundamento da questão em uma abordagem qualitativa.  

 

5.5 Conclusões  

Analisado o exposto, nota-se que a condição bucal foi relatada como “regular” 

ou “ruim/muito ruim” pela maioria, todavia, a taxa de uso do serviço odontológico por 

gestantes de alto risco foi baixa.  A condição bucal autorreferida obteve associação 

com as variáveis sociodemográficas.  

As gestantes que relataram o uso do serviço odontológico em um período 

recente reportaram melhor condição bucal. 

As alterações mais prevalentes para a gestação de alto risco foram a idade 

materna, hipertensão, diabetes, obesidade, dependência de drogas lícitas/ilícitas, 

distúrbios da tireoide e doenças obstétricas na gravidez atual. 

 

5.6    Referências 

1. Johansson G, Östberg AL. Oral health-related quality of life in Swedish young 

adults. Int J Qual Stud Health Well-being. 2015;10:27125-27131. 

2. Musskopf ML, Milanesi FC, Rocha JM, Fiorini T, Moreira CHC, Susin C, Rosing 

CK, Weidlich P, Oppermann RV. Oral health related quality of life among pregnant 

women: a randomized controlled trial. Braz Oral Res 2018;32:e002.     

3. Humphrey LL, Fu R, Buckley DI, Freeman M, Helfand M. Periodontal disease and 

coronary heart disease incidence: a systematic review and meta-analysis. J Gen 

Intern 2008;23:2079–2086. 



Página | 83 

RÓS, D.T.   Condição bucal autorreferida e o uso do serviço 

odontológico por gestantes de alto risco 

4. Fisher MA, Taylor GW, Papapanou PN, Rahman M, Debanne SM. Clinical and 

serologic markers of periodontal infection and chronic kidney disease. J Periodontol 

2008;79:1670–1678. 

5. Novak KF, Taylor GW, Dawson DR, Ferguson JE, Novak MJ. Periodontitis and 

gestational diabetes mellitus: exploring the link in NHANES III. J Public Health Dent 

2006;66:163–168.  

6. Seraphim APCG, Chiba FY, Pereira RF, Mattera MSLC, Moimaz SAS, Sumida 

DH. Relationship among periodontal disease, insulin resistance, salivary cortisol, and 

stress levels during pregnancy. Braz Dent J 2016;27:123–127.  

7. Moimaz SAS, Rós DT, Saliba TA, Garbin CAS. Aspectos da saúde geral e bucal 

de gestantes de alto risco: revisão da literatura. J Health Sci Inst 2017;35:223-230  

8. Rovida TAS, Moimaz SAS, Lima D, Garbin CAS. Self-perception and oral health 

in pregnant adolescents. Oral Health Dent Manag 2014;13:842–846.  

9. Moimaz SAS, Santos CLV, Pizzato E, Garbin CAS, Saliba NA. Outlines for the 

usage of complete denture prostheses in seniors and its evaluations of effectiveness 

and its cleansing. Cienc Odontol Bras 2004;7:72-78. 

10. Ministério da Saúde (BR). Gestação de alto risco: manual técnico. Brasília: MS; 

2012. 

11. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio: relatório Nacional de Monitoramento. Brasília: IPEA; 2014.   

12. Moimaz SAS, Carmo MP, Zina LG, Saliba NA. Associação entre condição 

periodontal de gestantes e variáveis maternas e de assistência à saúde. Pesq Bras 

Odontoped Clin Integr 2010;10:271–278.  

13. Wandera M, Astrøm AN, Okullo I, Tumwine JK. Determinants of periodontal 

health in pregnant women and association with infants’ anthropometric status: a 

prospective cohort study from Eastern Uganda. BMC Pregnancy Childbirth 

2012;12:90-99. 



Página | 84 

RÓS, D.T.   Condição bucal autorreferida e o uso do serviço 

odontológico por gestantes de alto risco 

14. Iheozor-Ejiofor Z, Middleton P, Esposito M, Glenny AM. Treating periodontal 

disease for preventing adverse birth outcomes in pregnant women. Cochrane 

Database Syst Rev 2017;6:CD005297. 

15. Moimaz SAS, Rocha NB, Saliba O, Garbin CAS. O acesso de gestantes ao 

tratamento odontológico. Rev Odontol Univ Cid São Paulo 2007;19:39–45.  

16. Ministério da Saúde (BR). Manual institucional para equipe de atenção básica e 

NASF. Brasília: MS; 2017.  

17. Tolvanen M, Hagqvist O, Luoto A, Rantavuori K, Karlsson L, Karlsson H, 

Lahti S. Changes over time in adult dental fear and correlation to depression and 

anxiety: a cohort study of pregnant mothers and fathers. Eur J Oral 

Sci 2013;121:264–269.  

18. Kateeb E, Momany E. Factors related to high dental caries experience in 

Palestinian pregnant women in the Jerusalem governorate: a cross-sectional study. 

Lancet. 2018;391:S22. 

19. Lim M, Riggs E, Shankumar R, Marwaha P, Kilpatrick N. Midwives’ and women's 

views on accessing dental care during pregnancy: an Australian qualitative study. 

Aust Dent J. 2018;63:1-6. 

20. George A, Ajwani S, Bhole S, Dahlen HG, Reath J, Korda A, Ng Chok H, Miranda 

C, Villarosa A, Johnson M. Knowledge, attitude and practises of dentists towards oral 

health care during pregnancy: a cross sectional survey in New South Wales, 

Australia. Aust Dent J 2017;62:301-310. 

21.  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 2010. URL: 

https://censo2010.ibge.gov.br/coleta/questionarios.html. Accessed January 2018.  

22. Wigen TI, Wang NJ. Maternal health and lifestyle, and caries experience in 

preschool children. A longitudinal study from pregnancy to age 5 years. Eur J Oral 

Sci 2011;119:463–468.  

https://censo2010.ibge.gov.br/coleta/questionarios.html


Página | 85 

RÓS, D.T.   Condição bucal autorreferida e o uso do serviço 

odontológico por gestantes de alto risco 

23. Saddki N, Yusoff A, Hwang YL. Factors associated with dental visit and barriers 

to utilisation of oral health care services in a sample of antenatal mothers in Hospital 

Universiti Sains Malaysia. BMC Public Health 2010;10:75-86.  

24. Stelmakh V, Slot DE, Weijden GA. Self- reported periodontal conditions among 

Dutch women during pregnancy. Int J Dent Hygiene 2017;15:9-15.  

25. Riggs E, Yelland J, Shankumar R, Kilpatrick N. ‘We are all scared for the baby’: 

promoting access to dental services for refugee background women during 

pregnancy. BMC Pregnancy Childbirth 2016;16:12. 

26. Cabral MCB, Santos TS, Moreira TP. Percepção das gestantes do Programa de 

Saúde da Família em relação à saúde bucal no município de Ribeirópolis, Sergipe, 

Brasil. Rev Port Saúde Pública 2013;31:160–167.   

27. Moimaz SAS, Rós DT, Bordin D, Rovida TAS, Garbin CAS. Satisfação e perfil de 

usuários do serviço odontológico no Sistema Único de Saúde. RFO UPF 

2015;20:334–339.  

28. Moimaz SAS, Rós DT, Rovida TAS, Garbin CAS. O cidadão usuário do serviço 

odontológico do Sistema Único de Saúde sabe onde reclamar? O controle social na 

saúde. J Health Sci Inst 2015;33:323-327.  

29. Marchi KS, Fisher-Owens SA, Weintraub JA, Yu Z, Braveman PA. Most Pregnant 

Women in California Do Not Receive Dental Care: Findings from a Population-Based 

Study. Public Health Rep 2010;125:831-842.  

30. Hashim R. Self-reported oral health, oral hygiene habits and dental service 

utilization among pregnant women in United Arab Emirantes. Int J Dent Hygiene 

2012; 10:142–146.  

31. Lavras C. Primary Health Care and the Organization of Regional Health Care 

Networks in Brazil. RFO UPF 2015;20:334–339.  

32. Saliba NA, Nayme JGR, Moimaz SAS, Cecilio LPP, Garbin CAS. Organization of 

the demand for a Centre of Dental Specialties. Rev Odontol UNESP 2013;42:317–

323. 



Página | 86 

RÓS, D.T.   Condição bucal autorreferida e o uso do serviço 

odontológico por gestantes de alto risco 

33. Lorenzo-Pouso AI, Pérez-Sayáns M, Suárez-Quintanilla JA, González-Palanca S. 

Self-assessment of opinions, habits and oral health status by pregnant women in the 

south of Galicia, Spain. Semergen 2018;44:138-143. 

 

 



 

 

Capitulo 2 

 

 

 

 

 

Estudo quanti-qualitativo sobre a amamentação 

exclusiva por gestantes de alto risco 

(formatação segundo as normas da revista Ciência e Saúde Coletiva) 

 

 

 

 

 



Página | 88 
  

RÓS, D.T.   Condição bucal autorreferida e o uso do serviço 

odontológico por gestantes de alto risco 

Resumo 

O objetivo nesta pesquisa foi avaliar a intenção de amamentação de gestantes de alto risco e 

fatores relacionados ou associados. Trata-se de um estudo transversal, quanti-qualitativo, com 

1.118 gestantes de alto risco que realizaram pré-natal em local especializado no Sistema 

Único de Saúde. As variáveis dependentes foram: intenção de amamentação exclusiva, 

histórico de amamentação anterior e o período pretendido. Para processamento dos dados 

foram utilizados o software Epi Info 7.4.1, Bioestat 5.3 e IRAMUTEQ 0.7.2.0. Os resultados 

mostraram que 8,76% das gestantes apresentavam condições que poderiam afetar o 

aleitamento. A pretensão de amamentação exclusiva foi afirmada por 93,83%, sendo 69,86% 

até os 6 meses, demonstrando associação com as variáveis sociodemográficas (p>0,05).  O 

histórico de amamentação mostrou associação com pretensão de amamentação exclusiva 

(p=0,0165), período de amamentação pretendido (p<0,0001), apoio familiar (p=0,0494) e 

escolaridade (p=0,0472). O período pretendido para amamentar apresentou associação com 

idade, estado civil e escolaridade (p<0,05). Os motivos para recusa de amamentação exclusiva 

foram: HIV, uso de medicação, trabalho e falta de informação. Conclui-se que a maioria das 

gestantes de alto risco pretendiam amamentar exclusivamente no peito por um período de seis 

meses. O histórico de amamentação de outros filhos influenciou a intenção de amamentar. 

Palavras-chave: Gravidez de alto risco; Aleitamento Materno; Pesquisa Qualitativa.  
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Abstract 

The objective of this study was to evaluate the intention to breastfeed high-risk pregnant 

women and related or associated factors. This is a cross-sectional quantitative and qualitative 

study with 1118 high-risk pregnant women who underwent prenatal care at a specialized site 

in the Unified Health System. The outcome variables were: exclusive breastfeeding intention, 

previous breastfeeding history and the intended period. For data processing were used the 

softwares Epi Info 7.4.1, Bioestat 5.3 and IRAMUTEQ 0.7.2.0. The results showed that 

8.76% of pregnant women had conditions that could affect breastfeeding. The intention of 

exclusive breastfeeding was affirmed by 93.83%, being 69.86% up to 6 months, 

demonstrating association with the sociodemographic variables (p>0.05). Breastfeeding 

history showed association with exclusive breastfeeding (p=0.0165), intended breastfeeding 

period (p<0.0001), family support (p=0.0494) and schooling (p=0.0472). The period of 

breastfeeding was associated with age, marital status and schooling (p<0.05). Reasons for not 

exclusive breastfeeding were: HIV, medication use, work, and no information. It was 

concluded that the majority of high-risk pregnant women intended to exclusively breastfeed 

for a period of 6 months. The history of breastfeeding of other children influenced the 

breastfeeding intentions. 

Key-words: High-risk Pregnancy; Breastfeeding; Qualitative Research.  
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6.1 Introdução 

A amamentação considerada uma das principais estratégias para nutrição da criança na 

primeiríssima infância e consequente redução da mortalidade infantil é amplamente 

recomendada por instituições internacionais e nacionais como a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), Organização Pan-

Americana de Saúde (OPAS), World Alliance for Breastfeeding Action - WABA (Aliança 

Mundial para Ações de Amamentação) e Ministério da Saúde.1–5 

Para o desenvolvimento e incentivo de práticas de aleitamento materno por profissionais 

da área da saúde, a OMS, em parceria com a UNICEF, propôs os “Dez Passos para o Sucesso 

do Aleitamento Materno” em 1992, visando implantar o Hospital Amigo da Criança.6 Estes 

passos, revisados recentemente, abrangem a criação de uma rotina para ser seguida e o 

treinamento para todos os profissionais de saúde do local, o incentivo as gestantes sobre os 

benefícios e a importância da amamentação na primeira hora após o parto, o alojamento 

conjunto entre mãe e bebê e a desmotivação da inserção de bicos artificiais para crianças em 

período de amamentação.1,7  

Os benefícios promovidos pela amamentação são vários, tanto para o bebê, quanto para 

a mãe, destacando-se dentre eles a diminuição de doenças respiratórias e diarreias, menor 

desnutrição infantil, melhora no desenvolvimento neurológico, diminuição do risco do 

desenvolvimento de diabetes e obesidade para as crianças amamentadas, melhora do 

desenvolvimento do sistema estomatognático e para as mães, ajuda na redução do volume 

uterino e do peso, diminui o risco de hemorragia pós parto e do desenvolvimento de diabetes 

crônica em casos de diabetes gestacional.8–12  

  O incentivo à amamentação deve ser iniciado ainda na gestação para que possíveis 

barreiras que possam impedir ou acarretar o desmame precoce sejam identificadas e 

prevenidas, quando possível.13  

Condições físicas, psicológicas ou ambientais da gestante presentes antes ou durante a 

gestação e alterações no desenvolvimento fetal podem levar à denominada gestação de alto 

risco, destacando-se dentre elas: alterações no desenvolvimento fetal, gestação gemelar e 

trigemelar, adolescência, idade avançada, doenças infecto contagiosas e sexualmente 

transmissíveis, toxoplasmose, tuberculose, lúpus, hipertensão, diabetes, depressão, uso de 
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drogas ilícitas e lícitas e de medicamentos contínuos que podem causar danos a gestação ou 

bebê, entre outras.14  

As gestantes de risco merecem atenção especial, tanto para os cuidados durante a 

gravidez, quanto no período de aleitamento, pois algumas condições podem ser desfavoráveis 

para o aleitamento materno.  

Estudos sobre aleitamento materno demonstraram taxas que variaram entre 20% a 59% 

de amamentação exclusiva em crianças menores de 6 meses.7,12,15–18 As causas de desmame 

precoce são diversas, destacando-se dentre elas: a falta de orientação das mães, a não  

amamentação na primeira hora após o parto, o parto cesárea, a condição socioeconômica 

materna desfavorável, o trabalho materno e a introdução de bicos artificiais e fórmulas lácteas 

precoces a alimentação dos bebês.7,12,15–17,19,20  

Em relação às gestantes de alto risco, além dos motivos já expostos, podem existir 

outros fatores impeditivos e/ou complicadores para o aleitamento materno exclusivo, muitas 

vezes desconhecidos pela maioria delas. As informações sobre as condições em que a 

amamentação deve ser interrompida ou não deve ser recomendada são pouco divulgadas para 

as gestantes e suas famílias, bem como são escassos os estudos com gestantes de alto risco, 

talvez devido às dificuldades de acesso a elas, sejam nos domicílios ou nos serviços de saúde, 

referência para atenção secundária. 

Considerando a relevância do aleitamento materno para a saúde materno-infantil, o 

objetivo nesta pesquisa foi verificar a intenção de amamentação por gestantes de alto risco, 

atendidas no serviço público de saúde. 
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6.2 Metodologia 

Trata-se de uma pesquisa transversal, quanti-qualitativa, tipo inquérito, com gestantes 

de alto risco que realizaram o pré-natal no período de janeiro de 2016 a novembro de 2017 em 

uma unidade de atenção secundária do Sistema Único de Saúde (SUS). 

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) do estado de São Paulo foi 

selecionado por ser o local de referência do serviço público de saúde para 28 municípios nos 

casos em que a condição de saúde da mãe e/ou do bebê apresentam alterações que possam 

comprometer a saúde materno-infantil.  

A amostra foi inicialmente composta por 1.200 gestantes. Entretanto, 82 entrevistadas 

foram excluídas por não responderem à questão qualitativa do estudo. Os critérios de inclusão 

utilizados foram: gestantes que apresentavam alterações consideradas de alto risco que 

estavam em condições físicas e emocionais para responder a entrevista e gestantes que 

consentiram em participar da pesquisa.  

As entrevistas foram realizadas por pesquisadores calibrados previamente ao estudo, 

empregando-se formulário específico com questões sobre o perfil das pacientes, motivo para 

encaminhamento ao serviço especializado, histórico de gestações anteriores, pretensão de 

amamentação exclusiva e complementar, orientação prévia e apoio familiar para a 

amamentação. Os motivos para amamentação exclusiva foram investigados por meio de 

questão aberta. Um estudo piloto foi realizado com 160 gestantes para adequação do 

formulário e ajustes na coleta de informações, contudo, os dados não foram utilizados nesta 

pesquisa.  

Como variáveis dependentes do estudo foram considerados: a intenção de amamentar 

exclusivo, o histórico de amamentação, e a duração pretendida para o aleitamento. As 

variáveis independentes foram: idade, renda familiar, escolaridade, estado civil, ocupação, 

moradia, semana gestacional, apoio familiar para a amamentação, orientação profissional 

sobre aleitamento materno e o motivo de encaminhamento para o AME. 

Os dados quantitativos foram processados com o auxílio dos softwares Epi Info 

7.4.1(Center for Disease Control and Prevention) e Bioestat 5.3(Ayres, 2007).  Foram 

realizados o teste qui quadrado e exato de Fisher, quando necessário, para verificar 

associações entre as variáveis de estudo, aceitando-se um nível de significância de 5%. Nas 
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análises de associação com o histórico de amamentação foram excluídas as primigestas, sendo 

incluídas 701 gestantes. Para as análises sobre a duração pretendida para amamentação foram 

excluídas as respostas “até quando puder” ou “até quando o bebê quiser” (n= 159), 

consideradas sem informação.  

O processamento dos dados qualitativos foi realizado empregando-se o software 

IRAMUTEQ 0.7.2.0 (Interface de R pour lês Analyses Multidimensionnelles de Textes et de 

Questionnaires). Este software é livre e ancora-se no software R, possibilitando o 

entendimento de textos e trazendo os resultados apresentados na forma de classificação 

hierárquica descendente, análise de similitude e nuvem de palavras.  

As gestantes foram agrupadas em dois segmentos, segundo as respostas obtidas no 

estudo: gestantes que pretendiam amamentar seus bebês exclusivamente com leite do peito 

por determinado período e gestantes que não pretendiam amamentar ou iriam fazer a 

complementação da amamentação logo após o nascimento dos bebês. Para cada grupo foi 

realizada a análise de similitude que possibilita identificar a conexidade entre as palavras de 

acordo com sua frequência e a nuvem de palavras, que gera como resultado uma organização 

gráfica de acordo com a frequência de cada palavra.21  

Para todas as gestantes participantes da pesquisa foi solicitada a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, contendo explicação detalhada dos objetivos do estudo. 

Todos os aspectos éticos para pesquisas com seres humanos contidos na Declaração de 

Helsinki (1964, reformulada em 2008), no Código de Nuremberg e Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa- CONEP (2012) e obtendo aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

UNESP, sob o número 1.914.629/2017.  
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6.3 Resultados  

As principais condições apresentadas pelas gestantes relacionadas à classificação de 

gestação de alto risco estão demonstradas na tabela 1. 

Tabela 1 Condições e afecções apresentadas pelas gestantes 

consideradas de alto risco, de 28 municípios do estado de SP, 

2018 (n=1118) 

  n      (%) 

Condições que 

podem 

contraindicar, 

interromper 

temporariamente 

o aleitamento 

materno  

HIV* 9   (0,81) 

Lúpus  5   (0,45) 

Epilepsia  12   (1,07) 

Transtornos mentais  32   (2,86) 

Hanseníase  1   (0,09) 

Tuberculose 1   (0,09) 

Neoplasias 4   (0,36) 

Uso de drogas licitas e 

ilícitas  

31   (2,77) 

Varicela  1   (0,09) 

Herpes  2   (0,18) 

Outras 

condições 

frequentes em 

gestação de alto 

risco  

Idade materna 434 (38,82) 

Hipertensão  356 (31,84) 

Diabetes 120 (10,73) 

DSTs** 58   (5,19) 

Antecedentes obstétricos  69   (6,17) 

Princípio de aborto/ 

Malformação fetal  

102   (9,12) 

Hepatite 7   (0,63) 

Ginecopatias  64   (5,72) 
 *  vírus da imunodeficiência adquirida; ** doenças sexualmente 

transmissíveis  

Nota: diversas entrevistadas apresentaram mais de uma condição de alto risco   

 

 

A pretensão de amamentação exclusiva, o histórico de amamentação, apoio familiar e 

orientação durante a gestação foram descritos na tabela 2. 
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A idade das gestantes variou entre 13 e 45 anos, com média de 27,98 (dp + 7,59), 

sendo a faixa entre 20 a 34 anos (61,36%) a mais concentrada. Houve predomínio de baixa 

renda (47,40%), escolaridade de até 11 anos (84,08%) e 48,30% estavam no segundo 

trimestre da gestação, entre a 13ª e 26ª semanas. A pretensão de aleitamento materno 

Tabela 2 Distribuição numérica e percentual, segundo a pretensão e 

histórico de amamentação por gestantes de alto risco, SP, 2018 (n=1118) 

Variáveis   n     (%) 

Pretende amamentar 

exclusivamente com o 

leite do peito? 

Sim 1049 (93,83) 

Não  69   (6,17) 

Por quanto tempo 

pretende amamentar 

exclusivo? 

Não pretende  69   (6,17) 

Até 4 meses  209 (18,69) 

Até 6 meses 781 (69,86) 

Mais de 6 meses  59   (5,28) 

Por quanto tempo 

pretende amamentar? 

Não pretende amamentar  40   (3,57) 

Até 6 meses 236 (21,11) 

Até 1 ano 399 (35,69) 

Até 2 anos 242 (21,65) 

Mais de 2 anos 42   (3,76) 

Até quando puder/ bebê quiser 159 (14,22) 

Foi amamentada pela sua 

mãe? 

 

Sim 820 (73,35) 

Não 215 (19,23) 

Não sabe  83   (7,42) 

Alguém te apoia a 

amamentar? 

Sim 834 (74,60) 

Não 284 (25,40) 

Recebeu orientação sobre 

amamentação? 

Sim 251 (22,45) 

Não 867 (77,55) 

Quantos filhos nascidos 

vivos? 

Nenhum 417 (37,30) 

1 filho 379 (33,90) 

2 filhos 185 (16,55) 

3 ou mais filhos 137 (12,25) 

Não tem outros filhos 417 (37,30) 

Seus outros filhos foram 

amamentados? 

Não amamentou 88 (12,55) 

1 filho 339 (48,36) 

2 filhos 165 (23,54) 

3 ou mais filhos 109 (15,55) 

Por quanto tempo 

amamentou? 

Não amamentou 88 (12,55) 

Até 4 meses 132 (18,83) 

Até 6 meses 113 (16,12) 

Ate 1 ano 171 (24,40) 

Ate 2, 5 anos 162 (23,11) 

Mais de 2,5 35   (4,99) 
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exclusivo foi associada com a idade, renda familiar, escolaridade, estado civil e a ocupação 

(p<0,05) (tabela 3).  

 

 

A associação entre a escolaridade e a amamentação de outros filhos foi significativa 

(p<0,05) (tabela 4).  

 

 

Tabela 3 Associação entre a intenção de aleitamento materno exclusivo por gestantes de alto risco 

e variáveis sociodemográficas, SP, 2018 (n=1118) 

   Pretensão de amamentação exclusiva 

Variáveis sociodemográficas 

Não  

(69) 

Sim  

(1049) 

Total 

(1118) 

p 

valora 

n   (%) n   (%) n   (%)  

 < 20 anos 24 (34,78) 152 (14,49) 176 (15,74) <0,0001 

Idade 20 a 34 anos 37 (53,63) 649 (61,87) 686 (61,36) 

 >34 anos 8 (11,59) 248 (23,64) 256 (22,90) 

 Até 1500 reais  47 (68,12) 483 (46,05) 530 (47,40) 0,0001 

Renda  De 1501 a 2500 reais 12 (17,39) 357 (34,03) 369 (33,01) 

Familiar Mais de 2500 4   (5,80) 177 (16,87) 181 (16,19) 

 Não sabe/não respondeu 6   (8,69) 32   (3,05) 38   (3,40) 

Escolaridade 

Até 7 anos 22 (31,88) 162 (15,44) 184 (16,46) 0,0003 

De 8 a 10 anos 26 (37,68) 319 (30,41) 345 (30,86) 

11 anos 13 (18,85) 398 (37,94) 411 (36,76) 

Mais de 11 anos 8 (11,59) 170 (16,21) 178 (15,92) 

Estado civil 
Solteira/Divorciada  27 (39,13) 218 (20,78) 245 (21,92) 0,0006 

Casada/ Amasiada  42 (60,87) 831 (79,22) 873 (78,08) 

 Autônoma 4   (5,80) 80   (7,63) 84   (7,52) 0,0007 

 Empregada 17 (24,64) 431 (41,09) 448 (40,07) 

Ocupação  Desempregada 16 (23,18) 166 (15,82) 182 (16,28) 

 Do lar  17 (24,64) 283 (26,98) 300 (26,83) 

 Estudante/ pensionista 15 (21,74) 89   (8,48) 104   (9,30) 

Semana 

gestacional  

Até 12 semanas 5   (7,24) 119 (11,34) 124 (11,09) 0,4406 

De 13 a 26 semanas 32 (46,38) 508 (48,43) 540 (48,30) 

27 semanas ou mais   32 (46,38) 422 (40,23) 454 (40,61) 
 a teste qui quadrado ou exato de Fisher, considerando p <0,05 
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Na tabela 5 demonstram-se as associações entre as variáveis sociodemográficas e a 

duração pretendida de amamentação das gestantes.  

Tabela 4 Associação entre o histórico de amamentação anterior por gestantes de alto risco e variáveis, 

SP, 2018 (n=701) 

Variáveis sociodemográficas 

 Amamentou seus outros filhos   

Não  

(88) 

Sim, até 6 

meses (245) 

Sim, mais 

de 6 meses 

(368) 

p valora 

n   (%) n   (%) n   (%)  

 < 20 anos 4   (4,55) 9   (3,67) 13   (3,53) 0,0659 

Idade 20 a 34 anos 68 (77,27) 150 (61,23) 243 (66,03) 

 >34 anos 16 (18,18) 86 (35,10) 112 (30,44) 

 Até 1500 reais  46 (52,27) 112 (45,71) 189 (51,36) 0,5362 

Renda  De 1501 a 2500 reais 28 (31,82) 83 (33,88) 121 (32,88) 

Familiar Mais de 2500 reais 12 (13,64) 45 (18,37) 52 (14,13) 

 Não sabe/ não 

respondeu 

2   (2,27) 5   (2,04) 6   (1,63) 

Escolaridade 

Até 7 anos 17 (19,32) 44 (17,96) 76 (20,65) 0,0472 

De 8 a 10 anos 26 (29,54) 59 (24,08) 122 (33,15) 

11 anos 34 (38,64) 98 (40,00) 134 (36,41) 

Mais de 11 anos 11 (12,50) 44 (17,96) 36   (9,79) 

Estado civil 
Solteira/ Divorciada 19 (21,59) 37 (15,10) 56 (15,21) 0,2541 

Casada/ Amasiada  69 (78,41) 208 (84,90) 227 (84,79) 

 Autônoma 9 (10,23) 23   (9,39) 30   (8,15) 0,7365 

 Empregada 33 (37,50) 106 (43,27) 143 (38,86) 

Ocupação  Desempregada 15 (17,05) 33 (13,47) 68 (18,48) 

 Do lar  26 (29,54) 74 (30,20) 116 (31,52) 

 Estudante/ Pensionista 5   (5,68) 9   (3,67) 11   (2,99) 

Tipo de parto já 

teve  

Normal 22 (25,00) 72 (29,39) 109 (29,62) 0,6928 

Cesária 55 (62,50) 146 (59,59) 215 (58,42) 

Ambos  11 (12,50) 27 (11,02) 44 (11,96) 

Apoio da familiar 

para amamentar 

Sim 61 (69,32) 177 (72,24) 270 (73,37) 0,0494 

Não  27 (30,68) 68 (27,76) 98 (26,63) 

Foi amamentada 

pela sua mãe 

Sim 56 (63,63) 172 (70,20) 265 (72,01) 0,6471 

Não 22 (25,00) 49 (20,00) 68 (18,48) 

Não sabe  10 (11,37) 24   (9,80) 35   (9,51) 

Pretende amamentar 

exclusivo  

Sim  77 (87,50) 232 (94,69) 351 (95,38) 0,0165 

Não  11 (12,50) 13   (5,31) 17   (4,62) 

Tempo em que 

pretende amamentar  

Não quer amamentar  9 (10,23) 9   (3,67) 7   (1,90) <0,0001 

Até 6 meses 19 (21,58) 81 (33,06) 44 (11,96) 

Até 1 ano 28 (31,82) 89 (36,33) 124 (33,70) 

Mais de 1 ano 15 (17,05) 33 (13,47) 147 (39,94) 
a teste qui quadrado ou exato de Fisher, considerando p <0,05 
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A

s análises da questão qualitativa estão demonstradas nas Figuras de 1 e 2.  

Nas análises das respostas do grupo de gestantes que pretendiam amamentar 

exclusivamente com leite do peito foram registradas 8099 ocorrências de palavras, sendo 444 

formas ativas, com média de repetição de 7,72 em 1049 textos. A frequência de palavras 

considerada para descarte foi de menores que 7 repetições. Observando-se a análise de 

similitude representada e a nuvem de palavras na figura 1, notou-se que as ocorrências de 

Tabela 5 Resultados dos testes de associação entre período de tempo de 

amamentação pretendida por gestantes de alto risco e as variáveis 

sociodemográficas, SP, 2018 (n=959) 

Variáveis 

sociodemográficas  

Duração pretendida para amamentar 

Não pretende 

amamentar 

(40) 

Até 1 ano 

(635) 

Mais de 1 

ano (284) 

p valora 

 n  (%) n   (%) n   (%)  

Idade    

0,0041 
< 20 anos 12 (30,00) 109 (17,16) 28   (9,85) 

20 a 34 anos 22 (55,00) 376 (59,22) 187 (65,85) 

>34 anos 6 (15,00) 150 (23,62) 69 (24,30) 

Renda familiar    

0,0243 

Até 1500 reais  25 (62,50) 296 (46,61) 137 (48,24) 

De 1501 a 2500 reais 9 (22,50) 208 (32,76) 94 (33,10) 

Mais de 2500 reais 2   (5,00) 110 (17,32) 48 (16,90) 

Não sabe/não respondeu 4 (10,00) 21   (3,31) 5   (1,76) 

Escolaridade    

0,0116 

Até 7 anos 13 (32,50) 97 (15,28) 51 (17,96) 

De 8 a 10 anos 17 (42,50) 190 (29,92) 87 (30,64) 

11 anos 6 (15,00) 238 (37,48) 106 (37,32) 

Mais de 11 anos 4 (10,00) 110 (17,32) 40 (14,08) 

Estado civil    

0,0053 Solteira/ Divorciada  16 (40,00) 145 (22,83) 51 (17,96) 

Casada/Amasiada  24 (60,00) 490 (77,17) 233 (82,04) 

Ocupação    

0,0420 

Autônoma 3   (7,50) 51   (8,03) 17   (5,99) 

Empregada 8 (20,00) 260 (40,94) 118 (41,55) 

Desempregada 9 (22,50) 93 (14,65) 49 (17,25) 

Do lar  11 (27,50) 171 (26,93) 79 (27,82) 

Estudante/ pensionista 9 (22,50) 60   (9,45) 21   (7,39) 

Semana gestacional    

0,4431 
Até 12 semanas 3     (7,5) 70 (11,03) 40 (14,08) 

De 13 a 26 semanas 18 (45,00) 308 (48,50) 140 (49,30) 

27 semanas ou mais   19 (47,50) 257 (40,47) 104 (36,62) 
a teste qui quadrado ou exato de Fisher, considerando p <0,05 
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palavras mais frequentes foram: bebê, criança, saúde, saudável e bom. 

 

Figura1 Análise de similitude e nuvem de palavras relacionados aos motivos relatados para a 

amamentação exclusiva de gestantes de alto risco, SP, 2018. 

Na análise das respostas do grupo de gestantes que não pretendiam realizar o 

aleitamento exclusivo foram observadas 400 ocorrências de palavras, sendo 148 formas 
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distintas, com média de repetição de 5,8 em 69 textos.  A análise de similitude e a nuvem de 

palavras estão representadas na figura 2, demonstrando como palavras mais frequentes: não, 

saber, trabalhar, HIV e água.  

 

Figura 2 Análise de similitude e nuvem de palavras com principais motivos relatados 

para a não amamentação exclusiva de gestantes de alto risco, SP, 2018. 
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6.4 Discussão 

Neste estudo sobre pretensão de amamentação de gestantes de alto risco, notou-se que 

algumas gestantes apresentavam condição desfavorável ao aleitamento materno. No entanto, 

quase a totalidade das gestantes pretendia amamentar exclusivamente com o leite do peito por 

um período. A intensão de amamentação exclusiva esteve associada com as variáveis 

sociodemográficas e o histórico de amamentação anterior. Os principais motivos reportados 

para a amamentação exclusiva estiveram relacionados a saúde do bebê e para o grupo que não 

pretendiam realizar o aleitamento exclusivo foram informados a condição sistêmica da mãe, o 

trabalho e a falta de informação.  

São poucas as contraindicações para a amamentação ou interrupção temporária do 

aleitamento materno. Dentre as principais destacam-se: mães portadoras do vírus do HIV 

(vírus da imunodeficiência adquirida), o uso de medicamentos como antineoplásicos e bebês 

portadores de galactosemia que não podem consumir nenhum tipo de lactose. A hepatite B, 

apesar de ser transmitida pelo leite materno, não contraindica a amamentação quando o bebê é 

imunizado contra a doença.4 Foram poucas as gestantes de alto risco neste estudo que 

apresentavam essas condições.  

A transmissão vertical do HIV pode ocorrer no período gestacional ou através do leite 

materno. Durante a gestação, o uso do coquetel retroviral é essencial para evitar a transmissão 

vertical do HIV, porém, com relação à amamentação, ainda são necessários mais estudos que 

comprovem a efetividade das medicações e, em consequência disso, não é recomendado o 

aleitamento materno.22–25 Para estas gestantes, o acompanhamento e orientação durante a 

gestação e pós-parto torna-se fundamental para minimizar a transmissão viral e amenizar os 

desconfortos e problemas mamários decorrentes da não amamentação.23,24 

 A interrupção temporária do aleitamento é recomendada em casos de infecções 

herpéticas, com vesículas em mama, casos de varicela poucos dias antes do parto, doença de 

Chagas com sangramento mamário ou em fase aguda e abscesso mamário. Em situações de 

uso de drogas lícitas ou ilícitas, o leite deve ser desprezado por meio de ordenha, no período 

recomendado para cada situação, e retorna-se a amamentação após este período.6   

O leite materno é o principal alimento para garantir o crescimento do bebê nos 

primeiros seis meses de vida.15 A amamentação também proporciona a proteção da criança 

contra infecções e o contato entre mãe e filho, criando um vínculo que leva ao sentimento de 
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segurança ao bebê.7,26 O melhor desenvolvimento intelectual de crianças amamentadas por 

mais de seis meses e a diminuição do risco a obesidade infantil também foram reportados na 

literatura.10,27  

A OMS recomenda que nos seis primeiros meses de amamentação seja oferecido 

somente o leite do peito ao bebê e, após este período, a continuação do aleitamento até os dois 

anos de vida.6 Neste estudo foi observado que a maioria das gestantes pretendia amamentar 

até um ano de vida do bebê.  

A amamentação exclusiva demonstrou associação com as variáveis sociodemográficas, 

corroborando com outros estudos com gestantes de baixo risco.7,28 Em pesquisa, mães que 

não tiveram orientação e de idade avançada apresentaram de 4 a 5 vezes menos chances de 

amamentar seus bebês. Tal informação diverge deste estudo, já que gestantes mais novas 

relataram menor pretensão de aleitamento materno exclusivo.16 A falta de experiência em 

gestantes mais novas, o baixo nível de escolaridade, em conjunto com a falta de orientação 

sobre a amamentação podem justificar este achado.13 Os  motivos principais para a 

amamentação exclusiva, nesta pesquisa, foram relacionados a saúde, imunidade e o 

desenvolvimento do bebê, corroborando com outro estudo.29   

Em relação ao perfil das gestantes, a escolaridade esteve associada com o histórico de 

amamentação, corroborando com outros estudos.16,29,30 Esta associação pode ser justificada 

pelo menor acesso a informação destas gestantes, sendo imprescindível a atenção especial 

para o aleitamento materno para estes grupos gestacionais, por meio de orientações e o apoio 

profissional e familiar. Em pesquisa notou-se  que a maior escolaridade do chefe da família 

refletiu positivamente nas taxas de aleitamento, demonstrando a importância do apoio familiar 

a amamentação.18 

A associação entre o histórico de amamentação anterior e a duração em que as gestantes 

pretendiam amamentar seus bebês presentes neste estudo podem ser justificadas pelo sucesso 

da amamentação de outros filhos, dado que em casos de insucesso, os medos e anseios 

gerados pela experiencia anterior poderiam interferir negativamente no aleitamento do 

próximo filho.13  

A duração pretendida para a amamentação demonstrou resultados semelhantes em 

outros estudos, evidenciando a necessidade de atenção especial para gestantes de baixa idade 
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que não tem um companheiro e de baixa escolaridade com relação ao aleitamento 

materno.18,26,28,31  

O apoio às mães para a amamentação pode ser um fator diferencial para o sucesso do 

aleitamento materno.7,8,28,32 Este apoio pode ser tanto profissional quanto de familiar. Alguns 

estudos que fizeram o acompanhamento de profissionais de saúde com lactantes 

demonstraram que com a ajuda para solucionar possíveis barreiras para a amamentação 

obtiveram resultados positivos.28,33 O apoio a amamentação deve ser iniciado ainda no 

cuidado pré-natal, principalmente com gestantes primigestas e que não conseguiram 

amamentar.29   

A orientação profissional sobre amamentação também é considerada como um ponto 

importante para o sucesso da amamentação. Na literatura, diversos estudos relatam 

associações positivas entre orientações educativas e a redução do risco da não 

amamentação.16,28,29,31 Nesta pesquisa com gestantes de alto risco, grande parte não tinha 

recebido nenhuma orientação sobre aleitamento até o momento da entrevista, ficando 

evidenciada a falta de informação das gestantes que não pretendiam realizar a amamentação 

exclusiva através das palavras “não” e “saber”, como exemplo destacam-se os seguintes 

discursos “não tenho informação sobre amamentação” e “não sei como fazer”. Todos os 

profissionais da área da saúde, médicos, odontólogos, nutricionistas e não só enfermeiros, tem 

um papel fundamental para o sucesso do aleitamento materno. Em estudo, foi demonstrada a 

ação efetiva das visitas domiciliares dos profissionais de saúde para a melhora das relações 

interpessoais para a atenção e orientação em saúde.34  

Em estudos sobre amamentação relatou que gestantes que fizeram parto cesariana, com 

baixa escolaridade, que trabalhavam, primigestas e adolescentes, tiveram maiores chances de 

início tardio da amamentação, por um período menor de tempo.30,31,35 Por se tratarem de 

gestantes de alto risco neste estudo, a indicação de parto cesariana é mais prevalente, 

reforçando-se a necessidade da atenção especial para estas gestantes.   

A técnica metodológica de análise qualitativa empregada nesta pesquisa possibilitou 

aprofundar os conhecimentos sobre os motivos para a recusa do aleitamento materno 

exclusivo.  

Observando a análise de similitude e a nuvem de palavras, a ocorrência de motivos 

como o HIV e o uso de remédio foram frequentes. No entanto, o que chama atenção são as 
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palavras “trabalho”, “saber” e “água/mamadeira”, que podem ser consideradas barreiras 

reversíveis para o aleitamento exclusivo. Algumas gestantes relataram o uso de drogas ilícitas 

e lícitas, mas nenhuma participante relatou este motivo para o não aleitamento exclusivo. 

Trechos de discursos que evidenciam essas barreiras “não faz mal dar água”, “pretende 

alternar com leite em pó por causa da faculdade” e “porque vou trabalhar”. 

A introdução de outros líquidos além do leite materno nos primeiros quatro meses de 

vida do bebê não é recomendada, uma vez que pode interferir na absorção de nutrientes e 

diminuir a quantidade de leite materno ingerido levando ao menor ganho de peso e aumento 

do risco de infecções gastrointestinais e respiratórias, alergias e diarreias.15,18 Para algumas 

mães, a introdução de outros alimentos deve ser iniciada ao nascimento devido a crença que a 

amamentação deixaria o bebê dependente do peito, dificultando o retorno da mãe ao trabalho, 

em virtude dos bebês necessitarem de cuidados de terceiros.18–20  

O trabalho e a amamentação, há muito tempo vêm sendo discutidos pelos órgãos 

mundiais de saúde, sendo tema central da Semana Mundial do Aleitamento de 2015.5,19 

Apesar de diversas leis e normativas visarem a garantia do aleitamento materno de mães que 

trabalham e a redução da inserção de bicos artificiais e outros leites na primeira infância, o 

trabalho ainda pode ser considerado como fator de risco para interrupção da amamentação, 

como observado neste estudo e em estudos de Kalil e Aguiar, 2013 e  Brasileiro et al, 2012, 

Moimaz et al, 2017.19,20,31 

Neste estudo, a técnica empregada foi a pesquisa transversal, por meio de inquérito, o 

que pode ser considerado uma limitação, em função da emissão, por parte das gestantes, de 

respostas “esperadas”. Novos estudos de seguimento, para o acompanhamento dessas 

gestantes que visam avaliar se a prática de aleitamento foi concretizada e outros estudos 

qualitativos com as mães que não amamentaram seus outros filhos devem ser realizados para 

complementar os achados deste estudo.  

A orientação para gestantes sobre as contraindicações, como manter o aleitamento após 

a volta ao trabalho, seus benefícios para mãe e bebê por um período prolongado de tempo 

poderiam ter grande contribuição para o sucesso do aleitamento materno. 
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6.5 Conclusão 

Algumas gestantes nesta pesquisa apresentaram condições para o alto risco gestacional 

que poderiam interferir ou contraindicar a amamentação. A grande maioria destas gestantes 

não haviam recebido nenhuma orientação sobre amamentação.  

Gestantes de alto risco apresentaram altas taxas de intenção de amamentação exclusiva, 

principalmente aquelas que possuíam escolaridade mais elevada, tiveram outros filhos 

amamentados e que apresentavam o apoio familiar. A maioria delas pretendiam amamentar 

exclusivamente até os 6 meses. 

A duração pretendida para a amamentação esteve associada com variáveis 

sociodemográficas e o historio de amamentação.  

Os principais motivos para não intenção de amamentação exclusiva foram: ser 

portadora do vírus do HIV, o uso de medicação, o trabalho e a falta de informação sobre a 

amamentação.    

 

6.6 Referências   

1.  World Health Organization. Ten steps to successful breastfeeding (revised 2018) 

[Internet]. WHO. [acessado em 9 de maio de 2018]. Disponível em: 

http://www.who.int/nutrition/bfhi/ten-steps/en/ 

2.  Organização Panamericana de Saúde/ Organização Mundial de Saúde do Brasil 

[Internet]. 2017 [acessado em 3 de janeiro de 2018]. Disponível em: http://www.paho.org/bra/ 

3.  Fundo das Nações Unidas para a Infância- UNICEF- Brazil Home page [Internet]. 

[acessado em 3 de janeiro de 2018]. Disponível em: https://www.unicef.org/brazil/pt/ 

4.  Brasil. Ministério da Saúde. Saúde da criança: nutrição infantil aleitamento materno e 

alimentação complementar. Brasília: Caderno de Atenção Básica, 23;2009.  

5.  World Alliance for Breastfeeding Action – Protects, Promotes and Supports 

Breastfeeding Worldwide [Internet]. [acessado em 9 de maio de 2018]. Disponível em: 

http://waba.org.my/ 

6.  Brasil. Ministério da Saúde. Iniciativa hospital amigo da criança: revista, atualizada e 

ampliada para o cuidado integrado. Fundo das nações unidas para a infância. Organização 

Mundial da Saúde. Brasília;2009;  



Página | 106 
  

RÓS, D.T.   Condição bucal autorreferida e o uso do serviço 

odontológico por gestantes de alto risco 

7.  Silva CM, Pellegrinelli ALR, Pereira SCL, Passos IR, Santos LC dos. Práticas 

educativas segundo os “Dez passos para o sucesso do aleitamento materno” em um Banco de 

Leite Humano. Ciênc Saúde Coletiva 2017; 22(5):1661–671.  

8.  Oktaria V, Lee KJ, Bines JE, Watts E, Satria CD, Atthobari J, et al. Nutritional status, 

exclusive breastfeeding and management of acute respiratory illness and diarrhea in the first 

6 months of life in infants from two regions of Indonesia. BMC Pediatr 2017; 17: 211. 

9.  Horta BL, Mola CL, Victora CG. Long-term consequences of breastfeeding on 

cholesterol, obesity, systolic blood pressure and type 2 diabetes: a systematic review and 

meta-analysis. Acta Paediatr Oslo Nor 1992 2015; 104(467):30–37.  

10.  Fonseca AL, Albernaz EP, Kaufmann CC, Neves IH, de Figueiredo VL. Impacto do 

aleitamento materno no coeficiente de inteligência de crianças de oito anos de idade. Rev Soc 

Boliv Pediatría 2015; 54(1):41–49.  

11.  Dijigow FB, Paganoti CF, Costa RA, Francisco RPV, Zugaib M. Influência da 

amamentação nos resultados do teste oral de tolerância à glicose pós-parto de mulheres com 

diabetes mellitus gestacional. Rev Bras Ginecol E Obstetrícia 2015; 37(12):565–570.  

12.  Moimaz SAS, Ros DT, Garbin CAS, Saliba NA. Aleitamento materno: benefícios à 

saúde e implicações na saúde bucal. Rev Paul Odontol 2014; 36(4):24–31.  

13.  Rocha NB, Garbin AJI, Garbin CAS, Moimaz SAS. O ato de amamentar: um estudo 

qualitativo. Physis Rev Saúde Coletiva 2010; 20(4):1293–1305.  

14.  Brazil, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Gestação de alto risco: 

manual técnico. Ministério da Saúde, Brasília; 2012.  

15.  Fonseca PCA, Carvalho CA, Ribeiro SAV, Nobre LN, Pessoa MC, Ribeiro AQ, et al. 

Determinantes da velocidade média de crescimento de crianças até seis meses de vida: um 

estudo de coorte. Ciênc Saúde Coletiva 2017; 22(8):2713–2726.  

16.  Caminha MFC, Cruz RSBLC, Acioly VMC, Nascimento RR, Azevedo PTÁCC, Lira 

PIC, et al. Fatores de risco para a não amamentação: um estudo caso-controle. Rev Bras 

Saúde Materno Infant 2015; 15(2):193–199.  

17.  Mgongo M, Mosha MV, Uriyo JG, Msuya SE, Stray-Pedersen B. Prevalence and 

predictors of exclusive breastfeeding among women in Kilimanjaro region, Northern 

Tanzania: a population based cross-sectional study. Int Breastfeed J 2013; 8(1):12.  

18.  Flores TR, Nunes BP, Neves RG, Wendt AT, Costa CS, Wehrmeister FC, et al. 

Consumo de leite materno e fatores associados em crianças menores de dois anos: Pesquisa 

Nacional de Saúde, 2013. Cad Saúde Pública 2017;33(11):1-15. 

19.  Kalil IR, Aguiar AC. Trabalho feminino, políticas familiares e discursos pró-

aleitamento materno: avanços e desafios à equidade de gênero. Saúde Em Debate 2016; 

40(110):208–223.  

20.  Brasileiro AA, Ambrosano GMB, Marba STM, Possobon RF. A amamentação entre 

filhos de mulheres trabalhadoras. Rev Saúde Pública 2012; 46(4):642–648.  



Página | 107 
  

RÓS, D.T.   Condição bucal autorreferida e o uso do serviço 

odontológico por gestantes de alto risco 

21.  Camargo BV, Justo AM. IRAMUTEQ: um software gratuito para análise de dados 

textuais. Temas Em Psicol 2013; 21(2):513–518.  

22.  Brandão MN, Souza ES, Brito RJV, Guimarães C MMS, Brandão MFR, Cavalcante 

MC. Challenges in preventing vertical HIV transmission in Petrolina, Pernambuco and 

Juazeiro, Bahia. Rev Bras Saúde Materno Infant 2016; 16(3):313–324.  

23.  Lima SDS, Silva LCS, Santos MV, Martins JP, Oliveira MC, Brasileiro ME. HIV na 

gestação: pré-natal, parto e puerpério. Ciênc Saúde 2017; 10(1):56.  

24.  Moreno C, Rea MF, Filipe EV. Mães HIV positivo e a não-amamentação. Rev Bras 

Saúde Matern Infant 2006; 6(2):199–208.  

25.  White AB, Mirjahangir JF, Horvath H, Anglemyer A, Read JS. Antiretroviral 

interventions for preventing breast milk transmission of HIV. Cochrane Database of 

Systematic Reviews 2014; 10: CD011323. 

26.  Duijts L, Jaddoe VWV, Hofman A, Moll HA. Prolonged and Exclusive Breastfeeding 

Reduces the Risk of Infectious Diseases in Infancy. Pediatrics 2010; 126(1):e18–25.  

27.  Contarato AAPF, Rocha EDM, Czarnobay SA, Mastroeni SSBS, Veugelers PJ, 

Mastroeni MF, et al. Efeito independente do tipo de aleitamento no risco de excesso de peso e 

obesidade em crianças entre 12-24 meses de idade. Cad Saúde Pública 2016; 32(12):1-11.  

28.  Rocci E, Fernandes RAQ, Rocci E, Fernandes RAQ. Breastfeeding difficulties and 

influence in the early weaning. Rev Bras Enferm 2014; 67(1):22–27.  

29.  Vieira TO, Martins CC, Santana GS, Vieira GO, Silva LR. Intenção materna de 

amamentar: revisão sistemática. Ciênc Saúde Coletiva 2016; 21(12):3845–3858.  

30.  Esteves TMB, Daumas RP, Oliveira MIC, Andrade CAF, Leite IC. Fatores associados 

ao início tardio da amamentação em hospitais do Sistema Único de Saúde no Município do 

Rio de Janeiro, Brasil, 2009. Cad Saúde Pública 2015; 31(11):2390–2400.  

31.  Moimaz SAS, Rocha NB, Garbin CAS, Rovida TA, Saliba NA. Factors affecting 

intention to breastfeed of a group of Brazilian childbearing women. Women Birth 2017; 

30(2):e119–124.  

32.  Esteves TMB, Daumas RP, Oliveira MIC, Andrade CAF, Leite IC. Factors associated 

to breastfeeding in the first hour of life: systematic review. Rev Saúde Pública 

2014;48(4):697–708.  

33.  Moimaz SAS, Ramirez GTV, Saliba TA, Saliba O, Garbin CAS. Expectativa e prática 

materna do aleitamento exclusivo e a saúde bucal do bebê. Rev Ciênc Plur 2017;3(2):30–41.  

34.  Marin MJS, Gomes R, Junior S, Carlos A, Nunes CRR, Cardoso CP, et al. O sentido 

da visita domiciliária realizada por estudantes de medicina e enfermagem: um estudo 

qualitativo com usuários de unidades de saúde da família. Ciênc Amp Saúde Coletiva 2011; 

16(11):4357–65.  

35.  Colombo L, Crippa B, Consonni D, Bettinelli M, Agosti V, Mangino G, et al. 

Breastfeeding Determinants in Healthy Term Newborns. Nutrients 2018; 10(1):48.  



Página | 108 
  

RÓS, D.T.   Condição bucal autorreferida e o uso do serviço 

odontológico por gestantes de alto risco 

7      Conclusões finais  

Analisado o exposto, nota-se que a condição bucal foi relatada como “regular” 

ou “ruim/muito ruim” pela maioria, todavia, foi baixo o uso do serviço odontológico 

por gestantes de alto risco.  Portanto, as barreiras com relação ao uso do serviço 

odontológico durante a gestação precisam ser transpostas. 

Gestantes que relataram o uso do serviço odontológico em um período recente 

reportaram melhor condição bucal. A condição bucal autorreferida também obteve 

associação com as variáveis sociodemográficas.  

As principais condições que levaram a gestação de alto risco foram: a idade 

materna, a hipertensão, diabetes, obesidade, problemas da tireoide, gestação 

gemelar/trigemelar e alterações obstétricas na gestação atual.   

Sobre a amamentação, gestantes de alto risco apresentaram altas taxas de 

intenção de amamentação exclusiva, principalmente aquelas que possuíam 

escolaridade mais elevada, tiveram outros filhos amamentados e que apresentavam 

o apoio familiar. A maioria delas pretendiam amamentar exclusivamente até os 6 

meses. 

Algumas gestantes nesta pesquisa apresentaram condições para o alto risco 

gestacional que poderiam interferir ou contraindicar a amamentação. A grande 

maioria destas gestantes não haviam recebido nenhuma orientação sobre 

amamentação.  

A duração pretendida para a amamentação esteve associada com variáveis 

sociodemográficas e o historio de amamentação.  

Os principais motivos para não intenção de amamentação exclusiva foram: ser 

portadora do vírus do HIV, o uso de medicação, o trabalho e a falta de informação 

sobre a amamentação.    
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Anexo B - Parecer Consubstanciado do CEP 
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Anexo C – Formulário desenvolvido para a pesquisa 
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