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Resumo: Apesar de já serem instituídas medidas de prevenção e controle de anemias 

ferropriva e perniciosa durante o pré-natal, a prevalência ainda continua alta. Outro tipo de 

agravo que também pode ocorrer nesta fase é a anemia de doença crônica, relacionada a um 

processo inflamatório e infeccioso, a exemplo da periodontite. Desse modo, o presente estudo 

buscou investigar a temática com base em estudos prévios que analisaram a associação entre 

a periodontite e algumas doenças/condições sistêmica. OBJETIVO: Investigar a associação 

entre periodontite e anemia de doença crônica em gestantes. MÉTODO: Estudo transversal foi 

desenvolvido em mulheres gestantes atendidas nas Unidades de Saúde de Santo Antônio de 

Jesus, Bahia. Os dados foram coletados por meio de entrevista com aplicação de formulário 

que abordava questões sobre características socioeconômico-demográficas, reprodutiva, 

gestacional, estilo de vida e de condição bucal, bem como por meio de informação nos 

prontuários e/ou cartão da gestante. Em seguida foram realizados: exame bucal, coleta 

sanguínea e avaliação antropométrica. As participantes do estudo foram classificadas em 

grupos quanto à presença ou não: de periodontite e de anemia de doença crônica. A análise 

estatística compreendeu avaliação descritiva das variáveis de interesse e comparação entre os 

grupos com e sem periodontite. Medidas de associação entre periodontite e anemia foram 

obtidas por meio da análise de regressão de Poisson, razão de prevalência, com o ajuste para 

confundidores. RESULTADOS: Estão apresentados em forma de artigo científico: "A 

contribuição da periodontite para a anemia de doença crônica", a ser submetido ao periódico 

Journal of Clinical Periodontology. A amostra final foi composta por 287 gestantes e após a 

realização do modelo de análise de regressão, as razões de prevalência tanto bruta quanto 

ajustada não encontraram associação estatisticamente significante entre a periodontite e 

anemia de doença crônica. CONCLUSÕES: Os achados sinalizaram que a periodontite não é um 

fator independente para a anemia de doença crônica no grupo de gestante estudado e que 

existe a necessidade de outras investigações sobre o tema, diante dos poucos estudos na área. 
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