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RESUMO

CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA: Buscando oferecer a integralidade
do cuidado durante o período gestacional dentro do contexto da
pandemia COVID-19, se fez necessário a elaboração de estratégias de
atendimentos a esse tipo de público específico nesse momento crítico.
DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO: Devido a suspensão dos procedimentos
odontológicos e a alteração no fluxo de atendimentos de rotina na
unidade básica de saúde, foram buscadas alternativas para promoção da
saúde bucal durante o período gestacional.Com o intuito de evitar
aglomerações no espaço físico da UBS e obter uma boa adesão dessas
gestantes, essas consultas eram realizadas no mesmo dia do pré- natal
convencional. Portanto, foi elaborado um roteiro contendo tópicos
relevantes para serem discutidos durante a consulta, visando oferecer
assistência à saúde no período gestacional de maneira educativa. Foram
abordados os seguintes temas: pré-natal odontológico, amamentação,
principais doenças bucais que podem aparecer durante a gravidez e os
procedimentos que podem ser realizados de acordo com o período
gestacional. Também, durante as consultas individualizadas, foram
sanadas dúvidas e repassado orientações sobre encaminhamentos, caso
fosse necessário a realização de procedimentos de urgência.
RESULTADOS E PERSPECTIVAS: Notou se que esse formato de
promoção de saúde bucal mediante a realização da abordagem educativa
individual é um momento ímpar, pois permitiu ressaltar a relevância do
pré natal odontológico, esclarecer práticas aprendidas em experiência
pessoais, familiares ou comunitárias passadas e proporcionar um vínculo
entre profissional- paciente, transmitindo segurança para essa gestante
mesmo sem a realização da prática clínica. CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Apesar de estarmos vivenciando um momento diferente decorrente da
pandemia, é  importante promover educação em saúde bucal, garantindo
a integralidade do cuidado desse indivíduo.  
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