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A doença periodontal é uma enfermidade que acomete os tecidos de suporte e de sustentação 

das unidades dentárias. Sendo de origem infecciosa, gera uma inflamação local causada por 

patógenos presentes no biofilme, o que induz o aumento de citosinas infamatórias, as quais 

através da corrente sanguínea materna atravessa a placenta podendo levar a um parto precoce. 

Diante desse cenário, o estudo tem como objetivo geral analisar o conhecimento das(os) 

enfermeiras(os) que atuam em Unidade Básica de Saúde de um município do Recôncavo da 

Bahia sobre a influência das doenças periodontais e parto pré-termo. E os objetivos 

específicos: traçar o perfil profissional das(os) enfermeiras(os); verificar se a assistência 

realizada pela(o) enfermeira(o) no pré-natal contempla informações de saúde bucal na 

gestante; averiguar se a(o) enfermeira(o) associa o parto pré-termo a presença de doenças 

periodontais na gestante; verificar se existe integração entre a(o) enfermeira(o) e o cirurgião 

dentista na unidade quanto a saúde bucal/doenças periodontais. O estudo teve uma abordagem 

qualitativa descritiva, tendo como participantes as(os) 15 enfermeiras(os) das Unidades 

Básicas de Saúde de um município do Recôncavo da Bahia. Para a coleta dos dados foi 

aplicado um questionário com questões mistas, sendo utilizado na análise dos dados a técnica 

de análise de conteúdo segundo Minayo. Os resultados estarão em fase de coleta para 

futuramente serem socializados os resultados. O presente projeto tem relevância científica, 

acadêmica e social. Tal contribuição, servirá para ciência como material de estudo a ser 

utilizado em outras produções cientificas. O ressalto social é que expandindo o conhecimento, 

o profissional de odontologia e a multidisciplinaridade estarão capazes de atuar em meio a 

sociedade fim de propagar educação em saúde. 
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