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RESUMO
Os cuidados odontológicos são extremamente importantes na gestação, visto as mudanças
biopsicossociais sofridas pela mulher, capazes de refletir negativamente na sua saúde bucal. Diante
disso, esse estudo objetivou a avaliação do conhecimento de 36 gestantes do Centro de Saúde e
Comunidade 406 Norte de Palmas – TO, em relação aos cuidados com a sua saúde bucal e a assistência
odontológica na gestação. Trata-se de um estudo descritivo. Elas foram entrevistadas através de um
questionário validado (Moura, 2015), cujos dados foram objetos de análise de conteúdo. Verificou-se
que 44,44% não foram ao dentista na atual gestação, sendo 21% devido a motivos ligados à baixa
percepção da sua saúde bucal. 38,89% não sabem qual o tipo de patologia oral mais comum na gravidez.
50% acreditam na relação da doença periodontal com a gravidez, destas, 11,1% não sabem utilizar o fio
dental. 36,11% não modificaram os hábitos alimentares durante a gestação, destas, 76,92% acreditam
na influência da dieta alimentar na manifestação de perturbações orais. Evidencia-se a baixa adesão das
gestantes ao atendimento odontológico, relacionada, principalmente, à baixa percepção de sua saúde
bucal, e a limitação sobre os conhecimentos da mesma, revelando a necessidade de ações educativas
que promovam maior inserção e interesse pelo assunto.
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ABSTRACT
Dental care is extremely important in pregnancy, given the biopsychosocial changes suffered by the
woman, which may reflect negatively on her oral health. Therefore, this study aimed to evaluate the
knowledge of 36 pregnant women from the Health and Community Center 406 North of Palmas - TO
regarding oral health care and dental care during pregnancy. This is a descriptive study. They were
interviewed through a validated questionnaire (Moura, 2015), whose data were subject to content
analysis. It was verified that 44.44% were not in the dentist in the current gestation, being 21% due to
reasons linked to low perception of their oral health. 38.89% do not know what type of oral pathology

