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PRODUTO TÉCNICO 

 

1. Mesa redonda – Tratamento odontológico durante a gestação no ensino da graduação 

A mesa redonda “Tratamento odontológico durante a gestação no ensino da graduação”, 

aconteceu no dia 17 de outubro de 2017, no auditório da Faculdade de Odontologia da UFMG e 

fez parte da programação da 26ª edição da Semana do Conhecimento. Participei desse evento 

com a apresentação intitulada “O processo de trabalho na atenção à saúde bucal de gestantes 

nas Unidades Básicas de Saúde”. Durante a apresentação foram abordados aspectos 

relacionados ao processo de trabalho da ESB na atenção primária, as políticas municipais, 

estaduais e federais que fornecem as diretrizes para o atendimento odontológico à gestante, 

além das condutas clínicas recomendadas para esse atendimento. Por meio da discussão de 

casos clínicos, foram abordados os aspectos preconizados pela literatura científica em relação 

ao uso de anestésicos, prescrição de medicamentos, realização de procedimentos odontológicos 

e solicitação de exames radiográficos durante a gestação. Participaram também dessa mesa 

redonda uma aluna da graduação em Odontologia, com a apresentação dos resultados de seu 

trabalho de conclusão de curso “TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DURANTE A GESTAÇÃO: 

conhecimento e percepção dos acadêmicos de Odontologia da UFMG”, e a ex-coordenadora de 

saúde bucal do município de Belo Horizonte, que abordou a implicação do ensino do pré-natal 

odontológico na graduação sobre a formação profissional do cirurgião-dentista. Após a 

apresentação de todas as convidadas, houve uma rica discussão com os alunos, professores e 

convidados presentes com o esclarecimento de dúvidas e troca de experiências. 

Esse produto técnico representou uma devolutiva à comunidade acadêmica dos estudos 

realizados ao longo do curso do Mestrado Profissional de Odontologia em Saúde Pública e dos 

resultados preliminares da presente pesquisa. Essa mesa redonda foi tema de uma reportagem 

publicada no site da universidade, como pode ser verificado na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 



Figura 1 - Reportagem referente a mesa redonda: Tratamento odontológico durante a gestação 

no ensino da graduação. 

 

 

 

 



 

Fonte: UFMG, 2017. 

 

 

 



2. Webconferência – Atenção à gestante na Atenção Primária à Saúde (APS) 

O projeto da Teleodontologia faz parte do núcleo de Telessaúde da UFMG e promove a educação 

permanente dos profissionais de saúde bucal que atuam na Estratégia Saúde da Família por meio 

de videoconferências quinzenais. Utilizando a internet como meio, atinge todos os municípios 

de Minas Gerais e contribui para a qualificação da atenção prestada à comunidade aproximando 

os profissionais do conhecimento gerado na universidade (UFMG, 2011). 

Como parte do cronograma das webconferências, foi realizada no dia 09 de abril de 2018 às 14 

horas, a apresentação intitulada “Atenção à gestante na APS” (FIGURA 2). 

 

 

Figura 2 - Cartaz de divulgação da webconferência: Atenção a gestante na APS. 

 

 

Fonte: Teleodontologia – FO UFMG (Facebook/Divulgação). 

 



Durante a explanação foram apresentados os resultados do presente estudo com a discussão 

dos aspectos de interesse dos profissionais. Foram abordadas as políticas públicas referentes a 

atenção odontológica à gestante, as estratégias para facilitar o acesso das usuárias ao 

tratamento, os aspectos clínicos que envolvem o atendimento odontológico individual e a 

importância das ações coletivas como forma de realizar a educação em saúde. Após a 

apresentação, várias questões foram feitas pelos profissionais participantes, destacando-se as 

seguintes: “O uso da clorexidina 0,12% para bochecho diário durante praticamente toda a 

gravidez é possível? Tenho uma paciente com muita dificuldade de controle de placa e doença 

periodontal”, “Algumas gestantes queixam de, principalmente no primeiro trimestre, não 

conseguirem fazer a escovação dentária por causa de enjoos. Existe alguma recomendação que 

posso dar a essas usuárias?”, “A panorâmica também pode ser solicitada com segurança?”. 

Assim, a webconferência foi uma oportunidade de compartilhamento de conhecimentos e 

experiências. Durante a apresentação foram registrados 102 acessos e até o dia 25/04/2018 o 

vídeo referente a gravação obteve 226 acessos, estando disponível de forma completa no 

YouTube através do link: https://youtu.be/Sn23zt76OWo .  

 


