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Proporção de gestantes com atendimento odontológico 
realizado  

• Acompanhar a saúde bucal é importante para prevenir agravos que possam comprometer a gestação e o
bem-estar da gestante.

• O objetivo do indicador é mensurar quantas gestantes realizam o atendimento odontológico em relação a
quantidade estimada de gestantes que o município possui. O intuito é de incentivar o registro correto de
todos(as) os (as) usuários(as), no caso, das gestantes.

• O indicador tem como perspectiva o estímulo ao acesso da gestante à atenção em saúde bucal no contexto
da APS enquanto etapa de rotina do pré-natal. O indicador mede o processo de cuidado à gestante, através
da realização de consulta com o cirurgião-dentista no período do pré-natal.

• O que conta para o indicador é a quantidade de gestantes cadastradas, identificadas e vinculadas 
corretamente na equipe com gestações finalizadas (considerando a data provável do parto (DPP) + 14 dias) 
no período.



Numerador: gestantes com pré-natal e com no mínimo um atendimento odontológico individual realizados na APS 
durante o período do pré-natal

• Método de cálculo



O denominador estimado é calculado para todos os municípios a partir do cadastro municipal no SISAB e utilizado 
quando o resultado do denominador identificado for abaixo de 85% do denominador estimado.



1º passo: Verificação de gravidez ativa no PEC



• No caso do primeiro atendimento já ter sido
realizado, o/a odontólogo/a poderá realizar o
atendimento normalmente.

• É necessário, no mínimo, 01 atendimento
odontológico durante o período gestacional para
contabilizar para o indicador

2º passo: Iniciar o atendimento à gestante



3º passo: Registro do atendimento no SOAP

Assim como nas consultas de pré-natal, o  registro do atendimento odontológico à gestante 
será realizado no bloco SOAP.
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