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Resumo: A gestação é um fenômeno complexo que pode causar várias modificações no 

modo de vida da mulher, influenciando ativamente o estado de saúde, que engloba as 

condições nutricional e bucal. Uma nutrição materna e saúde oral adequadas são de 

suma importância para um desenvolvimento gestacional satisfatório, evitando desfechos 

indesejáveis, como prematuridade, baixo peso do nascido, perda dentária e desnutrição 

da mãe. O objetivo desse estudo consiste em identificar os fatores associados ao estado 

nutricional e à condição bucal de gestantes atendidas em Unidades de Saúde dos 

municípios de Santo Antônio de Jesus e Juazeiro, no estado da Bahia. O desenho de 

estudo empregado foi do tipo transversal, de caráter exploratório. As participantes 

foram gestantes, atendidas pelo SUS em Juazeiro-BA e Santo Antônio de Jesus-BA. A 

coleta de dados se processou através de entrevistas com aplicação de formulário, 

avaliação antropométrica e dos marcadores biológicos nutricionais (hemograma, 

dosagem de vitamina A e ferritina), além do exame clínico da condição bucal. Vale 

ressaltar que essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estadual de Feira de Santana, conforme determinação da resolução 

196/96. A ficha de coleta de dados contém informações sociodemográficas, 

reprodutivas, gestacionais, de estilo de vida e de condição bucal. Também foram 

coletados dados, a partir de prontuários e/ou cartão da gestante. A amostra do estudo foi 

de 210 gestantes, sendo adotado como método de análise estatística o cálculo da razão 

de prevalência e intervalo de confiança a 95% para as variáveis categóricas e o teste t-

Student para as variáveis contínuas. O programa estatístico adotado foi o STATA 10. 

Os achados preliminares principais deste estudo sinalizam para a associação entre a 

condição nutricional materna e os fatores: tabagismo durante a gestação, anemia 

autorreferida e aborto prévio. Quanto à condição bucal, somente a escolaridade materna 

se mostrou associado a este desfecho. Salienta-se que apenas estas características se 

apresentaram associadas aos efeitos em investigação, com significância estatística. 

Assim, os dados indicam alguns fatores associados aos desfechos em investigação, 

todavia, ainda são necessários estudos mais robustos para formulação de ações sociais 

que visem à prevenção e promoção à saúde no período gestacional. 

 

  


