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Conhecimentos e práticas de gestantes sobre saúde bucal
Scudeller, L.B.; Codato, L.A.B.; Proença, J.O.; Kasai, M.L.H.

O objetivo deste estudo foi Identificar os saberes de  puérperas sobre saúde bucal. Foram  entrevistadas  232 
puérperas, até 24hr pós-parto, em  Maternidade Municipal de Londrina-PR, entre fevereiro a março de 2014. Os 
dados foram submetidos à análise estatística pelo programa Epi Info 3.5.4. 56% das puérperas associam a gravidez 
como causadora de problemas bucais, sendo que 15,1% acreditam seja  pela retirada de cálcio, dos dentes da mãe 
pelo bebê e 6,9% decorrente da má higienização. 44% das pesquisadas mencionaram não ter observado alteração 
bucal no período gestacional. 56% notou a presença de algum tipo de problema bucal incluindo sangramento 
gengival (15,1%) e dor de dente (9,1%). A maioria das entrevistadas (65,5%) relatou ter procurado o cirurgião-
dentista durante a gravidez. 67,2%  das entrevistadas receberam orientação sobre  saúde bucal  durante o período 
gestacional, sendo que a maioria  na Unidade Básica de Saúde (42,7%) pela própria Equipe de Saúde. O estudo 
apontou que a gravidez é tida como causadora de problemas bucais para a maioria das gestantes pesquisadas, 
apesar de  terem tido acesso à Atenção Odontológica e recebido orientações sobre saúde bucal durante o período 
gestacional. Desta forma,  evidenciou-se  a necessidade de atividades de educação em saúde desenvolvidas por uma 
equipe multiprofissional, com participação ativa do cirurgião-dentista, com o propósito de possibilitar avanços no 
cuidado integral da futura mãe.
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