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A manutenção da saúde bucal em gestantes tem sido um grande desafio, devido ao alto índice 

de manifestações bucais que podem ocorrer durante a gestação, causadas tanto por mudanças 

de hábitos como pelas adaptações fisiológicas inerentes desta condição.  Entre as alterações 

bucais mais frequentes destacam-se a erosão dentária, cárie, gengivite e maior predisposição 

para a periodontite. Esta última infecção bucal vem sendo reconhecida no meio científico como 

fator predisponente para partos prematuros e nascimentos de bebês com baixo peso, tornando 

o atendimento odontológico uma ação a completar o pré-natal. Neste panorama, o estudo tem 

como objetivo principal avaliar a auto percepção em saúde bucal de puérperas em uma 

Instituição Pública de Saúde, na perspectiva de verificar se existe relação sobre o 

reconhecimento de seu estado de saúde bucal e a ocorrência de prematuridade e baixo peso de 

seu recém-nascido. O estudo será submetido à Plataforma Brasil para obtenção de aprovação 

de Comitê de Ética em Pesquisa, e respeitará as normas éticas em pesquisa com seres humanos, 

de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, este estudo trata-se de uma 

pesquisa de natureza descritiva, com abordagem qualitativa. Para tanto será realizado a 

aplicação de uma entrevista dirigida nas puérperas admitidas numa unidade pública hospitalar 

a fim de obter respostas quanto ao grau de auto percepção de saúde bucal e associa-los ao tempo 

gestacional, peso do bebê ao nascer, bem como possíveis complicações da saúde sistêmicas 

vinculadas à mãe. Esta pesquisa é de extrema importância pois é relevante obter conhecimentos 

sobre as alterações bucais que acometem a gestante e ressaltar a importância no atendimento 

perinatal, implementando iniciativas para melhorar a saúde oral na gravidez e com isso 

melhorando os desfechos gestacionais das mesmas.  
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