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O acompanhamento odontológico durante a gestação é de fundamental importância tanto para 

a gestante quanto para seu feto, pois as consequências da falta deste atendimento podem vir a 

gerar problemas e até mesmo sequelas graves e prejudiciais para ambos. Algumas investigações 

tem demonstrado que durante o período gestacional, as transformações fisiológicas que 

ocorrem no corpo da mulher podem interferir não apenas na saúde bucal deste como em 

condições sistêmicas, caso não haja um acompanhamento devido. Além disso, associações com 

prematuridade e baixo peso ao nascer também tem sido evidenciadas na literatura.Existem 

muitas dúvidas quanto ao atendimento odontológico a esse público, fazendo com que muitos 

profissionais tenham receio em atendê-las e também podem causar receio e incertezas para as 

gestantes no que diz respeito a possibilidades de cuidados emodontologia durante a 

gestação,dificultando assim o acesso das mesmas aos serviços de saúde bucal. Nesta perspectiva 

o objetivo geral desse trabalho será investigar o conhecimento das gestantes sobre o pré-natal 

odontológico em Unidades de Saúde da Família de Conceição do Almeida-Ba, na respectiva de 

compreender o que está subentendido no imaginário delas comomitos e verdades. Como 

objetivos específicos, pretende-se verificar se as usuárias conhecem os procedimentos 

odontológicos que podem ser realizados durante o período gestacional e averiguar o 

conhecimento das mesmas a respeito das consequências da falta de acompanhamento 

odontológico no período gestacional. Os procedimentos metodológicos contemplam uma 

pesquisa descritiva de abordagem qualitativa, que será desenvolvida através de questionários 

aplicados as gestantes cadastradas em Unidades de Saúde da Família do município de 

Conceição do Almeida, Bahia.A análise dos dados seguirá o critério de análise dos conteúdos 

aplicados. A relevância desta pesquisa se da ao fato do acompanhamento odontológico durante 

a gravidez ser indispensável para se ter uma gestação saudável pois é nesta fase que se tem uma 

propensão maior a doenças periodontais, tumores gravídicos, pois os hormônios nesse período 

alteram as estruturas celulares alterando o PH bucal e deixando a resposta inflamatória ainda 

mais exacerbada, ainda geralmente ocorre a diminuição da higiene bucal devido aos enjoos e o 

aumento a ingestão de carboidratos nesse período lavam a maior probabilidade da doença carie, 

a saúde bucal, ou a falta dela, interferem no desenvolvimento da criança, as dores liberam uma 

descarga de adrenalina que de forma prejudicial  a gestação.Estima-se que ainda seja escasso o 

nível de conhecimento das gestantes a respeito do acompanhamento odontológico para 

gestantes, em função de um possível déficit de ações de educação em saúde na atenção básica 

a respeito dessa temática, pretende-se promover atividades educativas e espera-se que com 

essas ações seja possível incentivar sua participação e influenciar as mudanças de hábitos das 

gestantes que são fatores importantes para aumentar a qualidade de vida saudável da mãe e do 

bebê. 
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