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Resumo 

 
O pré-natal odontológico é o acompanhamento da gestante pelo cirurgião dentista, para 
educação, prevenção e/ou tratamento de manifestações bucais. Infecções na boca podem 
acarretar partos prematuros ou recém-nascidos de baixo peso, por outro lado, bons hábitos de 
higiene oral nas mães podem refletir em bons hábitos dos filhos e consequentemente boa saúde 
bucal. Tem como objetivo avaliar o conhecimento e o impacto da saúde bucal sobre a qualidade 
de vida de gestantes que realizam o pré-natal odontológico no CSC na quadra 1306 Sul em 
Palmas–TO. Após identificação das gestantes, foram feitas visitas domiciliares, realizados os 
exames bucais e aplicados os questionários sociodemográfico, de conhecimento sobre saúde 
bucal e de qualidade de vida. O presente estudo foi aprovado no comitê de ética sob número 
3.139.227. O perfil das gestantes é de jovens (média 26,94 anos), baixa renda (média R$ 732,67) 
e baixo nível de escolaridade (61,1% possuem até o ensino médio completo). O CPO-D foi 
considerado alto, com uma média de 8,28 e o desvio padrão (6,31), dentro disso o componente 
cariado apresentou a maior média com 3,50. Cerca de 44,4% das entrevistadas estão 
insatisfeitas em relação aos seus dentes, e 55,6% acham que precisam de algum tratamento 
dentário, entretanto, essas questões não afetam a sua qualidade de vida. É necessário que o 
setor primário de saúde pública realize efetivamente os programas de acompanhamento 
materno-infantis orientados pelo Ministério da Saúde, e que o cirurgião dentista faça parte desta 
equipe, tendo em vista que a educação em saúde bucal é fundamental em qualquer comunidade. 
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