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Usá-los ou não? Eis a questão

AÚDE EM QUESTÃO ] por Prof. Dr. Moacyr Ely Menéndez ] Informe Publicitário

A gravidez é o momento mais especial da vida 
de uma mulher. Durante a gestação seu corpo 
produz uma enxurrada de hormônios que irão 

transformar seu corpo nos próximos meses, sua bar-
riga vai crescer, seu equilíbrio vai se alterar, seu ape-
tite se modifi ca e sua boca também. Por isso quando 
estiver planejando engravidar marque uma consulta 
com seu dentista para avaliar sua saúde oral e fazer 
os tratamentos necessários. 

As alterações hormonais da gestação acentuam 
as alterações da saúde bucal, que associada a cons-
tante presença da placa bacteriana, por defi ciência na 
escovação, devido geralmente às náuseas matinais, 
acabam facilitando os quadros de gengivite, conhe-
cida como gengivite gravídica. Pesquisas associam 
casos de gengivite a partos prematuros e baixo peso 
ao nascer. As alterações orais fi siológicas que ocorrem 

algumas cáries durante a gestação ou após o nasci-
mento do bebê, normalmente se devem a cáries que já 
existiam antes da gestação e não foram tratadas, ou a 
defi ciência de cuidados durante a gestação.

Cuidados especiais devem ser tomados com al-
guns medicamentos que, se forem administrados às 
gestantes, às mães que amamentam ou às crianças, 
no período em que acontece a formação dos dentes, 
podem causar a descoloração ou alterações na forma-
ção dos dentes.

Algumas dicas para preservar sua saúde bucal na 
gestação:

• escove os dentes com mais frequência;
• dê atenção especial na escovação da região 

próxima a gengiva;
• utilize o fi o dental após as refeições;
• faça bochechos após a escovação utilizando en-

xagüatórios bucais sem álcool 
• tenha uma alimentação mais saudável;
• não tome medicamentos, que não sejam indica-

dos pelo seu medico ou dentista;
• substitua doces por frutas e alimentos mais nu-

tritivos e naturais.
Para uma gestação saudável e consciente cuide 

bem da sua saúde bucal e de seu corpo. Procure uma 
fi sioterapeuta especializada em gestação, faça massa-
gem para prevenir edemas e aliviar dores e se prepare 
para um parto ativo. Você encontra mais informações 
para ter uma gestação e um parto conscientes no 
nosso blog www.espacoabertto.blogspot.com.
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Cuidados orais para as
mamães

durante a gestação, como consequência das mudan-
ças hormonais desaparecem após o parto.

Existe uma falsa crença de que o cálcio dos den-
tes da mãe é retirado durante a formação dos ossos 
do bebê causando cáries. A verdade é que se aparecem 
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