
PERFIL NUTRICIONAL DE GESTANTES QUE FREQUENTAM A 
CASA DA GESTANTE NA CIDADE DE APUCARANA-PR 

 

 

BUENO, M.J; PUPPIO, A.A.N. 

Resumo: A gestação inicia-se com a fecundação do óvulo com o espermatozoide 

é constituída por 40 semanas. O objetivo do estudo foi avaliar o perfil nutricional 

de gestantes na cidade de Apucarana-PR Brasil. O perfil avaliado através da 

antropometria, dados socioeconômicos e o padrão alimentar. A amostra composta 

por 30 gestantes acima de 18 anos. O perfil nutricional das gestantes foi 

sobrepeso devido a um alto consumo de açúcar refinado, gorduras, refrigerantes, 

frituras e alimentos industrializados. 
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Abstract: Pregnancy begins with fertilization of the egg by the sperm is composed 

of 40 weeks. The aim of the study was to evaluate the nutritional status of 

pregnant women in the city of Apucarana-PR Brazil. The profile assessed by 

anthropometry, socioeconomic data and dietary patterns. A sample of 30 pregnant 

women over 18 years. The nutritional status of pregnant women was overweight 

due to a high consumption of refined sugar, fats, sodas, fried foods and processed 

foods. 
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Introdução: O período gestacional é constituído por 40 semanas, sendo 

heterogêneo em seus aspectos fisiológicos, metabólicos e nutricionais. O primeiro 

trimestre é caraterizado por grandes modificações biológicas devidas à intensa 

divisão celular que ocorre nesse período, onde a saúde do embrião vai depender 

da condição nutricional pré-gestacional e das reservas de vitaminas, minerais e 

oligoelementos da mãe. O segundo e terceiro trimestre integra outra fase para a 

gestante, onde o meio externo vai exercer influência direta na condição nutricional 

do feto (VITOLO, 2008). O peso pré-gestacional se uma vez for excessivo, ele 

contribui não só para complicações durante a gestação com também para a 



manutenção da obesidade após a gravidez (CALLEGARI et al, 2014). As 

mulheres com sobrepeso e obesas tem mais risco de desenvolver hipertensão 

arterial, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, cesarianas, aborto ou natimorto, 

segundo o Ministério da Saúde (1991) as causas clinicas mais comuns na 

gestação são hipertensão arterial, diabetes mellitus, cardiopatias e distúrbios 

nutricionais. (OMS, 1991). O objetivo desse estudo foi avaliar o perfil nutricional 

de gestantes que frequentam a casa da gestante na cidade de Apucarana-PR 

Brasil. O perfil nutricional das gestantes foi avaliado através da antropometria, 

coleta de dados socioeconômicos e do padrão alimentar. Através de um 

questionário em forma de entrevista com perguntas abertas e fechadas incluindo 

dados pessoais, socioeconômicos, frequência alimentar, histórico clinico. A 

amostra foi composta por 30 gestantes acima de 18 anos. A coleta de dados foi 

realizada no mês de Junho e julho de 2016.  

 

Referencial teórico e metodológico: A gestação é um fenômeno 

fisiológico e, por isso mesmo, sua evolução se dá na maior parte dos casos sem 

intercorrências. Apesar desse fato, há pequena parcela de gestantes que, por 

terem características específicas, ou por sofrerem algum agravo, apresenta 

maiores possibilidades de evolução desfavorável, tanto para o feto como para si 

mesma. Essa parcela constitui o grupo chamado de gestantes de alto risco 

(BATISTA; SOUZA, 2016). Dentre as situações de alto risco com maior interface 

com o cuidado nutricional encontram-se os desvios ponderais o baixo peso e 

sobrepeso; diabetes gestacional; síndromes hipertensivas da gravidez; carências 

nutricionais específicas na gestação como anemia ferropriva (PONTES, 2007). A 

idade reprodutiva das mulheres pode ser definida entre 15 e 49 anos, sendo que 

se a mulher estiver idade abaixo de 17 anos e maior que 35 representa um 

aumento de risco na gestação (BRASIL, 2010), sabendo que a idade adequada 

para se ter um filho é entre 20 a 29 anos (GUERTZENSTEIN, 2014). Gestantes 

com ganho de peso insuficiente apresentam maiores riscos de gerarem recém-

nascidos com peso inadequado e prematuro (GUERRA, HEYDE; MULINARI, 

2007). Entretanto também a mulher que está com excesso de peso na gestação e 

a que engravida com excesso de peso, podem aumentar a chance de ter 

complicações na gestação como hipertensão e diabetes gestacional, ter partos 



cesarianas, maior prevalências de fetos macrossômicos, desproporção céfalo- 

pélvica, asfixia, trauma e morte perinatal. (ANDRETO et al, 2006). A Diabetes 

Mellitus Gestacional (DMG) é definido como qualquer grau de redução da 

tolerância à glicose, cujo início ou detecção ocorre durante a gravidez. É uma 

condição em que a placenta produz uma quantidade elevada de hormônios que 

impedem a insulina de transportar a glicose do meio extracelular para o 

intracelular, as mulheres que desenvolvem DMG são aquelas com sobrepeso e 

obesidade (VITTOLO, 2008). A anemia ferropriva é considerada um dos maiores 

problemas nutricionais mundial, é definida como uma diminuição na concentração 

de hemoglobina, tendo como consequência redução de reserva de ferro no 

organismo (MOURA; PEDROSO, 2003). A anemia ferropriva é considerada um 

dos maiores problemas nutricionais mundial, é definida como uma diminuição na 

concentração de hemoglobina, tendo como consequência redução de reserva de 

ferro no organismo (MOURA; PEDROSO, 2003). A demanda total do mineral 

durante o processo gestacional, com um único feto, é triplicada, em virtude das 

necessidades do feto e da placenta em crescimento, da volemia materna em 

expansão, entretanto a deficiência de ferro na gestação está relacionado com um 

aumento da mortalidade perinatal e prematuridade, além de alterações no sistema 

imune e prejuízos nos crescimento e no desenvolvimento fetal 

(GUERTZENSTEIN, 2014). O trabalho apresentado será por meio de pesquisa 

descritiva por tratar-se de um questionário, essa pesquisa registra e descreve 

fatos observados sem interferir neles, observa, registra, analisa e ordena os fatos, 

para a coleta de dados utiliza-se de técnicas específicas, dentre as mais que se 

destacam são a de entrevista, formulário, questionário, teste e observação 

(PRODANOV; FREITAS, 2013). Transversal pelo fato de que os dados serão 

coletados apenas uma vez, no estudo transversal a pesquisa é realizada em um 

curto período de tempo, em um determinado momento, ou seja, em um ponto no 

tempo, tal como agora, hoje (FONTELLES et al, 2009). Qualitativa por verificar o 

padrão alimentar das gestante qualificando os alimentos, não se preocupa com 

representatividade numérica, mas sim a qualidade dos alimentos (GERHARDT; 

SILVA, 2009). Quantitativa por centrar-se no objetivo e seus resultados podendo 

ser quantificados, recorre à linguagem matemática para descrever as causas de 

um fenômeno, as relações entre variáveis (FONSECA, 2002). 



 

 

Conclusão: O estudo apresentado permitiu concluir que dentre o total de amostra 

um percentual significativo 83,3% das gestantes se encontravam em idade 

reprodutiva adequada, apresentavam um nível médio de escolaridade e baixa 

renda familiar, eram a maioria casadas ou tinham uma união estável, com 

ocupação de atividades do lar. Como resultado do estado nutricional pré-gravídico 

obteve-se que a maioria das gestantes 50% iniciaram a gestação com o peso 

adequado, porém esse estado nutricional foi modificado com a gestação e passou 

de adequado para sobrepeso 40%, devido a um alto consumo de alimentos não 

saudáveis, como açúcar refinado, gorduras, refrigerantes, frituras e alimentos 

industrializados que foi observado no questionário de frequência alimentar.  De 

acordo com a renda familiar, as gestantes que possuíam uma baixa renda, 

apresentavam o estado nutricional de eutrofia. Pode-se afirmar que a renda 

familiar não interferiu no estado nutricional das gestantes pois a maioria se 

encontravam em peso adequado. Concluiu-se que a avaliação do estado 

nutricional da gestante deve se tornar um procedimento de rotina pelos 

profissionais envolvidos na assistência de pré-natal. A assistência em equipe 

multiprofissional e transdisciplinar durante o pré-natal é essencial para identificar 

os fatores de riscos e possibilitar interferências profiláticas e promover educação 

nutricional, garantindo dessa forma a adequada gestação e saúde fetal.  
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