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A anemia ferropriva é uma diminuição das concentrações de hemoglobina no sangue, sendo 

uma das deficiências nutricionais mais comuns em todo o mundo. É visto que a anemia está 

relacionada com complicações na gestação, como o risco de infecções, hemorragias que levam à 

mortalidade materna, além do aumento do risco de baixo peso ao nascer do recém-nascido e 

nascimento prematuro. Variáveis como baixa renda, escolaridade da mãe, espaço ambiental e 

número de pessoas residentes no domicílio, são considerados fatores de risco para o 

desenvolvimento da carência nutricional, isso porque, condições socioeconômicas inadequadas 

acabam favorecendo o consumo de uma dieta pobre nutricionalmente, sendo um dos fatores 

associados a prevalência de anemia. Diante disso, o objetivo desse estudo é identificar a relação 

entre a prevalência de anemia ferropriva gestacional e variáveis socioeconômicas de gestantes 

acompanhadas em Unidades de Saúde da Família do município de Santo Antônio de Jesus. 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, de caráter transversal quali-quantitativo, realizado por 

meio de uma amostra representativa de gestantes da área urbana em acompanhamento em 

Unidades de Saúde da Família do município, no período de fevereiro a abril de 2019. A coleta 

de dados consistirá de informações provenientes dos prontuários referentes aos resultados de 

hemograma e hemoglobina das gestantes incluídas no Pré-natal. O diagnóstico de anemia 

ocorrerá quando os valores de hemoglobina estiverem em níveis inferiores a 11 g/dl. A partir 

desses achados, a amostra será estratificada para realização de uma entrevista estruturada, com 

aplicação de questionário para caracterização das condições socioeconômicas, a fim de 

identificar suas variáveis através dessa análise. O resultado esperado será o levantamento de 

uma possível relação existente entre a prevalência de anemia e as variáveis socioeconômicas das 

gestantes. 
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