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Resumo: O estudo da associação entre doença periodontal materna e complicações 

gestacionais tem sido o objeto de muitas pesquisas, mas existe um dissenso a respeito 

do tema. Tanto a periodontite quanto o baixo peso ao nascer, são reconhecidos 

problemas de saúde pública. Embora a plausibilidade biológica que justifica esta relação 

de causalidade ainda não esteja completamente estabelecida, existe uma preocupação 

mundial no que se refere aos dois agravos à saúde, pois o primeiro, dentre outros 

aspectos, leva à perda dentária, alteração na fonação, mastigação, estética e função 

digestiva, enquanto o segundo é determinante de morbidade e mortalidade infantis. 

Objetivo: Diante das controvérsias sobre a temática, a presente dissertação tem por 

objetivo avaliar o papel da periodontite materna sobre o baixo peso ao nascimento. 

Além disso, pretende explorar o efeito do nível glicêmico materno, medido pelo exame 

da hemoglobina glicada, na associação entre os eventos referidos. Método: Foi realizado 

um estudo caso-controle envolvendo 372 mães de nascidos vivos no Hospital da 

Mulher, na cidade de Feira de Santana, Bahia, Brasil. Destas, 109 mães de recém-

nascidos com peso inferior a 2500g formaram o Grupo Caso e 263 mães de recém-

nascidos com peso maior ou igual a 2500g compuseram o Grupo Controle. Exame bucal 

completo foi realizado para avaliação da condição periodontal das participantes, bem 

como obtenção das amostras de sangue para análise do nível glicêmico. Resultados: As 

mulheres com periodontite tiveram seis vezes mais chances de terem filhos com baixo 

peso ao nascer, do que aquelas sem periodontite, mesmo após o ajuste para idade, renda 

familiar, índice de massa corporal pré-gestacional, número de consultas no pré-natal, 

primiparidade e nível glicêmico (ORajustada = 6,08, IC95% [2,43 – 15,24]). Entre as 

mulheres com nível de HbA1c < 5,6% (ORajustada = 7,59, IC95% [2,7 – 24,28]), a 

odds ratio aumentou mantendo a significância estatística. Já naquelas com nível de 

HbA1c ≥ 5,6 e < 6,5% (ORajustada = 4,03, IC95% [0,81 – 19,96]) a associação se 

mantém forte, embora menor, e perde a significância. Conclusões: Os achados 

encontrados neste estudo destacam a periodontite como um fator positivamente 

associado com o baixo peso ao nascer, particularmente entre aquelas puérperas com 

HbA1c < 5,6%. 

 

  


