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RODRIGUES, B. B. B. E. Relação da dieta de gestantes com o peso ao nascer de 

recém-nascidos. 2018. Dissertação (Mestrado Profissional em Saúde Materno-Infantil) 

- Faculdade de Medicina, Universidade Federal Fluminense, Niterói. 

 

RESUMO 

 

Introdução: O peso ao nascer é indicador importante da morbimortalidade infantil, 

principalmente durante o primeiro ano de vida. O recém-nascido com baixo peso ao 

nascer é aquele nascido com peso inferior a 2.500 g. A dieta materna tem sido 

relacionada às variações do peso ao nascer. Objetivo: Investigar a relação da dieta de 

gestantes com o peso ao nascer dos recém-nascidos. Métodos: Estudo transversal, 

descritivo e analítico com 99 gestantes de 16 a 44 anos, atendidas no Hospital 

Maternidade Herculano Pinheiro, Rio de Janeiro. Coletaram-se dados através de 

prontuário, caderneta da gestante e questionário de informações gerais. Aplicou-se o 

Formulário de Marcadores do Consumo Alimentar, do Sistema de Vigilância Alimentar 

e Nutricional, para avaliar o consumo semanal materno de dez grupos alimentares: 

Salada crua, Legumes e verduras cozidos, Frutas, Feijão, Leite ou iogurte, considerados 

marcadores do consumo saudável; Frituras, Embutidos, Biscoitos salgados, Doces e 

Refrigerantes, considerados marcadores do consumo não saudável. Os grupos foram 

classificados de acordo com a NOVA Classificação dos Alimentos em alimentos in 

natura ou minimamente processados e alimentos ultraprocessados. Aplicou-se o teste 

Kruskal-Wallis para avaliar relação entre o consumo alimentar materno com peso ao 

nascer do recém-nascido. Para fins de significância estatística, considerou-se p-

valor<0,05 nas análises. Resultados: A maioria das gestantes era solteira (79,8%), 

multípara (62,6%), possuía baixo nível de escolaridade (71,5%) e realizou parto normal 

(76,8%). A maioria (57,3%) dos recém-nascidos nasceu com peso normal, 13,5% 

apresentaram baixo peso ao nascer. Não houve relação entre peso ao nascer do recém-

nascido com idade materna, número de gestações e ganho de peso materno. Avaliando o 

consumo na última semana dos alimentos in natura ou minimamente processados, 

85,6% das gestantes consumiram frequentemente Feijão e 60,6% das gestantes 

utilizaram Leite ou iogurte. Entre os alimentos ultraprocessados, a maioria das gestantes 

consumiu frequentemente Doces (73,7%), Refrigerantes (71,7%), Embutidos (65,7%), 

Biscoitos salgados (63,6%) e Frituras (55,6%). Observou-se relação significativa entre o 

consumo de Embutidos (p=0,02) e Doces (p=0,04) por gestantes que apresentaram 

recém-nascidos com baixo peso ao nascer. O consumo de Embutidos mostrou chance 

mais elevada do recém-nascido apresentar baixo peso ao nascer, conforme aumenta a 

ingestão deste alimento (OR 1,46; IC95% 1,02-2,10). Conclusões: As gestantes 

consumiam frequentemente tanto alimentos in natura ou minimamente processados 

quanto alimentos ultraprocessados. O consumo frequente de alimentos ultraprocessados, 

como os Embutidos, aumenta a chance do recém-nascido apresentar baixo peso ao 

nascer. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Gestante; Dieta; Alimentos ultraprocessados; Alimentos in 

natura; Baixo peso ao nascer. 
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RODRIGUES, B. B. B. E. Relationship of the diet of pregnant women with birth 

weight of newborns. 2018. Dissertação (Mestrado Profissional em Saúde Materno-

Infantil) - Faculdade de Medicina, Universidade Federal Fluminense, Niterói. 

ABSTRACT 

 

Introduction: Birth weight is an important indicator of infant morbidity and mortality, 

especially during the first year of life. The newborn with low birth weight is the one 

born with a weight below 2,500 g. The maternal diet has been related to variations in 

birth weight. Objective: To investigate the relation of the diet of pregnant women with 

the birth weight of the newborns. Methods: A cross-sectional, descriptive and 

analytical study was carried out with 99 pregnant women aged 16 to 44 years old, 

attended in the Hospital Maternidade Herculano Pinheiro, Rio de Janeiro. Data were 

collected through medical records, pregnant woman's book and general information 

questionnaire. The Food Consumption Markers Form, recommended by the Brazilian 

Food and Nutrition Monitoring System, was used to evaluate the maternal weekly 

consumption of ten food groups: Raw Salad, Cooked Vegetables, Fruits, Beans, Milk or 

Yogurt, considered markers of healthy consumption; Fried foods, Sausages, Salted 

biscuits, Sweets and Soft Drinks, considered markers of unhealthy consumption. The 

groups were classified according to the New Food Classification in in natura or 

minimally processed foods and ultraprocessed foods. The Kruskal-Wallis test was 

applied to evaluate the relationship between maternal food intake and birth weight of 

the newborn. For the purposes of statistical significance, p-value <0.05 was considered 

in the analyzes. Results: The majority of the pregnant women were single (79.8%), 

multiparous (62.6%), had low educational level (71.5%) and had a normal birth 

(76.8%). The majority (57.3%) of the newborns were born with normal weight, 13.5% 

presented low birth weight. There was no relationship between birth weight of the 

newborn with maternal age, number of pregnancies and maternal weight gain. 

Evaluating consumption in the last week of in natura or minimally processed foods, 

85.6% of the pregnant women frequently consumed Beans and 60.6% of the pregnant 

women used Milk or yogurt. Among ultraprocessed foods, most pregnant women 

consumed Sweets (73.7%), Soft Drinks (71.7%), Sausages (65.7%), Salted biscuits 

(63.6%) and Fried foods (55.6%). There was a significant relationship between the 

consumption of Sausages (p=0.02) and Sweets (p=0.04) by pregnant women that had 

newborns with low birth weight. The consumption of Sausages showed a higher chance 

of the newborn presenting low birth weight, as the food intake increases (OR 1.46, 

95%IC 1.02-2.10). Conclusions: Pregnant women frequently consumed both in natura 

or minimally processed foods as well as ultraprocessed foods. Frequent consumption of 

ultraprocessed foods, such as Sausages, increases the chance of the newborn having low 

birth weight. 

 

KEYWORDS: Pregnant woman; Diet; Ultraprocessed foods; in natura foods; Low 

birth weight. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O peso ao nascer é um importante indicador de saúde pública, tendo em vista 

que reflete as condições de saúde materna, a qualidade da assistência pré-natal e a 

qualidade de vida de populações. O recém-nascido com baixo peso ao nascer (BPN) é 

aquele nascido com peso inferior a 2.500 g, independentemente de sua idade gestacional 

(WHO, 2014). O BPN favorece o surgimento de condições negativas à saúde dos 

recém-nascidos, influenciando nas taxas de morbimortalidade durante o primeiro ano de 

vida (MORAES et al., 2011; RODRIGUES-PALUCCI, LOUREIRO, 2017; VAN 

LIESHOUT et al., 2018). 

Estudos vêm apontando associação positiva entre variáveis maternas 

obstétricas, demográficas e socioeconômicas com o baixo peso ao nascer, como idade 

materna inferior a 20 anos, menor nível de escolaridade e de renda familiar, além de 

complicações obstétricas durante a gestação, como diabetes gestacional e hipertensão 

arterial (ENGLUND-ÖGGE et al., 2014; GOLDENBERG, MCCLURE, 2015; 

MOURA et al., 2018).  

A qualidade da alimentação também se associa às variações no peso ao nascer 

(ARAÚJO, SANTOS, 2016; KOCYŁOWSKI et al., 2018; PEDRAZA et al., 2014; 

SEMPREBOM, RAVAZZANI, 2014). Nos últimos anos, o padrão alimentar de 

gestantes tem sofrido mudanças, assim como em toda a população mundial. Os 

alimentos in natura ou minimamente processados muitas vezes são substituídos pelos 

alimentos ultraprocessados, produtos com baixa qualidade nutricional por geralmente 

serem ricos em açúcares simples e ácidos graxos saturados e trans. O consumo 

excessivo destes alimentos pode acarretar em um maior consumo energético e em 

carências nutricionais (BRASIL, 2017).  

Sabe-se que durante a gestação a demanda de energia e nutrientes é aumentada, 

e por isso, a ingestão insuficiente destes no período pode gerar comprometimento à 

saúde materna e ao desenvolvimento e crescimento fetal, aumentando o risco de baixo 

peso ao nascer (DAS et al., 2018; FERREIRA et al., 2018; GURGEL et al., 2016). 

Dessa forma, se faz necessário o acompanhamento nutricional de gestantes, para que 

estas tenham orientações adequadas sobre a alimentação, tendo em vista a importância 

na saúde do feto. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

A alimentação materna adequada no período gestacional tem grande 

importância já que influencia o desenvolvimento e o crescimento fetal, assim como 

previne carências nutricionais e desfechos negativos ao recém-nascido, como 

prematuridade e baixo peso ao nascer (BUENO, BESERRA, WEBER, 2016; 

KOCYŁOWSKI et al., 2018). Além disso, a alimentação durante a gestação pode 

desempenhar um papel fundamental na prevenção de complicações da gravidez e no 

parto, garantindo o bem-estar materno-infantil (SHIN, LEE, SONG, 2016). 

No entanto, os estudos geralmente usam grandes questionários para avaliar o 

consumo alimentar, o que requer mais tempo, memória e disponibilidade tanto do 

pesquisador quanto do voluntário. Dessa forma, a presente pesquisa sugere a aplicação 

de um instrumento mais simples para avaliar o consumo alimentar materno, de modo a 

servir como preditor de risco para desfecho gestacional inadequado. Particularmente no 

cenário nacional, ainda são escassos os estudos que avaliem a qualidade da alimentação 

materna, do ponto de vista do consumo de alimentos in natura ou minimamente 

processados e de alimentos ultraprocessados, e sua influência no crescimento fetal, 

principalmente no baixo peso ao nascer. 

Devido à relevância do tema, estudou-se a hipótese de que gestantes que 

apresentavam o consumo frequente de alimentos ultraprocessados possuiriam maior 

risco de terem recém-nascidos com baixo peso ao nascer. Sendo assim, esta pesquisa 

propõe a avaliação do consumo alimentar materno, por meio da análise da ingestão de 

marcadores de consumo alimentar saudável e não saudável, de forma a identificar 

possíveis fatores de risco que possam comprometer ou beneficiar o desenvolvimento e o 

crescimento intrauterino e dessa forma, contribuir com o planejamento de ações 

promotoras da alimentação saudável durante a gestação. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1. PRINCIPAIS ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS NA GESTAÇÃO 

 

As alterações fisiológicas pelas quais o organismo materno passa durante a 

gestação têm por finalidade garantir ao feto o suprimento de nutrientes, oxigênio e água, 

proporcionando o desenvolvimento e o crescimento fetal apropriados (CAPELLI et al., 

2014; SEMPREBOM, RAVAZZANI, 2014). A gestação é um período de elevada 

demanda energética e nutricional do ciclo de vida da mulher, devido principalmente ao 

aumento do metabolismo basal em consequência da síntese de tecidos (fetal, 

placentário, uterino, mamário e de reserva materna), da expansão do volume sanguíneo 

e do trabalho cardiorrespiratório (ACCIOLY, SAUNDERS, LACERDA, 2009; BAIÃO, 

DESLANDES, 2008; BERTIN et al., 2006; DOS SANTOS et al., 2014; OLIVEIRA, 

TAVARES, BEZERRA, 2017; THOMPSON et al., 2010). 

O primeiro trimestre gestacional caracteriza-se por grandes modificações 

biológicas devido à intensa divisão celular que ocorre nesse período. A saúde do 

embrião depende da condição pré-gestacional da mãe, tanto em relação às reservas 

energéticas quanto à reserva de vitaminas e minerais (FAZIO et al., 2011). Através da 

ação de estrogênio, progesterona, cortisol, prolactina e glucagon, a partir da vigésima 

semana gestacional ocorrem menor utilização periférica de glicose associada à redução 

da sensibilidade à insulina materna. Esses ajustes metabólicos no organismo materno 

acontecem para atender às exigências fetais aumentadas de glicose e aminoácidos para 

seu crescimento e desenvolvimento (DEMETRIO, 2010). 

Além disso, outra modificação importante, evidenciada no período da gestação, 

é o aumento dos níveis plasmáticos de triglicerídeos e lipoproteínas para atender às 

demandas fetais e à produção de hormônios maternos relacionados às modificações 

fisiológicas da gravidez. Da mesma forma, há maior deposição de gordura no organismo 

materno, como mecanismo de reserva energética para a fase de lactação (DEMETRIO, 

2010). 

Para que tais alterações fisiológicas ocorram corretamente, é necessário que a 

mulher se alimente de forma adequada antes mesmo do início da gestação. Assim, 

possuirá reservas nutricionais durante todo o período gestacional, podendo se estender 

até mesmo na lactação (CAPELLI et al., 2014). 
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3.2. NECESSIDADES NUTRICIONAIS MATERNAS 

 

A alimentação balanceada durante o período gestacional é fundamental, já que 

as exigências nutricionais aumentadas ocorrem a fim de permitir ajustes fisiológicos no 

organismo materno e desenvolvimento e crescimento fetal (BUENO, BESERRA, 

WEBER, 2016; KOCYŁOWSKI et al., 2018). Além disso, a nutrição materna adequada 

desempenha um papel importante na prevenção de complicações da gravidez e no parto 

(SHIN, LEE, SONG, 2016). 

Durante a gestação, a mulher necessita de uma quantidade maior de energia 

para suprir o aumento da Taxa de Metabolismo Basal e para formar as reservas 

energéticas maternas e fetais. O Instituto de Medicina (Institute of Medicine, IOM) dos 

Estados Unidos (IOM, 2006) recomenda o acréscimo diário de 340 Kcal no segundo 

trimestre de gestação e de 452 Kcal no terceiro trimestre de gestação, o que diferencia 

das necessidades energéticas de mulheres não gestantes. Em se tratando de 

macronutrientes, existe a recomendação de que aproximadamente 46 a 65% do valor 

energético total (VET) diário sejam provenientes de carboidratos (IOM, 2006). 

Indica-se o consumo diário de proteínas em torno de 10 a 35% do VET diário 

durante o período gestacional, priorizando as proteínas de alto valor biológico (IOM, 

2006). As proteínas de alto valor biológico são excelentes fontes de aminoácidos 

essenciais, os quais atuam no crescimento e desenvolvimento tecidual do feto 

(KOCYŁOWSKI et al., 2018). Além disso, participam diretamente do incremento dos 

tecidos maternos, sobretudo do útero, das mamas, da placenta e do líquido amniótico 

(HJERTHOLM et al., 2018; SEMPREBOM, RAVAZZANI, 2014). 

O consumo de lipídios deve ficar entre 20 a 35% do total do VET, sendo 

menos de 10% na forma de ácidos graxos saturados (IOM, 2006). Estudos referem que 

o consumo materno de ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa (AGPICL) 

influencia o perfil dos ácidos graxos presentes nas membranas celulares, atuando 

beneficamente no desenvolvimento do sistema nervoso central e na acuidade visual do 

feto (AMARAL et al., 2017; HJERTHOLM et al., 2018; VASCONCELOS et al., 2017). 

Além disso, o consumo de ácido graxo poli-insaturado ômega-3 na gestação parece 

relacionar-se com o prolongamento da gestação (CRIVELLENTI, ZUCCOLOTTO, 

SARTORELLI, 2018). Devido à sua ação anti-inflamatória, atua na redução na 

produção de prostaglandinas E2, levando ao relaxamento do miométrio e prorrogando o 

início do trabalho de parto (CAMPOS et al., 2013). O IOM (2006) recomenda que o 
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consumo diário de ácidos graxos poli-insaturados ômega-3 seja entre 5 a 10% do total 

do VET. 

Os micronutrientes também são fundamentais durante a gestação, em função da 

maior demanda materna para suprir as necessidades do feto, assegurando a formação e 

manutenção das reservas nutricionais durante a lactação (ACCIOLY, SAUNDERS, 

LACERDA, 2009; CAMARGO et al., 2013; DOS SANTOS et al., 2014; HORAN  et 

al., 2015; KOCYŁOWSKI et al., 2018; RIBEIRO, MORAES, MORAES, 2015). 

Um exemplo é a vitamina A, essencial nesta fase tendo em vista sua ação nos 

processos de proliferação e rápida diferenciação celular, na expressão gênica, nos 

sistemas visual e imune do feto (FERREIRA et al., 2018; GURGEL et al., 2016; 

LACERDA et al., 2014; SILVA et al., 2007). No Brasil, em 2005, o Ministério da 

Saúde adotou o Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A, para controlar a 

deficiência deste nutriente em crianças e mulheres no pós-parto imediato. A 

suplementação de vitamina A no pós-parto imediato acontece somente na Região 

Nordeste e em alguns municípios localizados na Região Norte, Estado de Minas Gerais 

e Mato Grosso. Ainda na maternidade, as mulheres recebem dose única de 200.000 UI 

de vitamina A (BRASIL, 2005a, 2013a). 

As necessidades de ácido fólico aumentam durante a gravidez em função da 

rápida divisão celular no feto e na mulher, na produção de eritrócitos, no 

desenvolvimento do útero e da placenta e no crescimento fetal (KOCYŁOWSKI et al., 

2018; OMS, 2013). Além disso, o ácido fólico atua na prevenção de defeitos do tubo 

neural do feto. Dessa forma, enfatiza-se a importância deste nutriente, sobretudo no 

início da gestação, já que as primeiras semanas são críticas para a formação e o 

fechamento do tubo neural no embrião (SOUZA, 2017). Portanto, estudos recentes vêm 

indicando que a suplementação de ácido fólico seja realizada antes da gravidez, 

continuando o uso após o primeiro trimestre (KOCYŁOWSKI et al., 2018; O'MALLEY 

et al., 2018). 

Durante a gestação, as mulheres necessitam ingerir quantidades maiores de 

ferro para garantir que tenham reservas suficientes, evitando possíveis deficiências. O 

nutriente é essencial nesta fase, tendo em vista o aumento do fluxo e volume sanguíneos 

direcionados aos tecidos maternos e fetais (OMS, 2013). No Brasil, em 2005, o 

Ministério da Saúde implementou o Programa Nacional de Suplementação de Ferro 

(PNSF), que consiste na suplementação profilática diária de suplemento de 60 mg de 

ferro para gestantes a partir da vigésima semana até o terceiro mês pós-parto. Além 
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disso, recomenda-se a suplementação de cinco miligramas de ácido fólico até o final da 

gestação, iniciando pelo menos 30 dias antes da concepção (BRASIL, 2005b, 2013b). 

A ingestão adequada de cálcio e vitamina D durante a gestação é fundamental, 

principalmente devido ao papel na formação do tecido ósseo do feto e na manutenção 

das reservas maternas desses nutrientes (SOUZA, 2017). Além disso, existem 

evidências de que o consumo materno adequado de cálcio previne complicações na 

gestação e no parto, ao reduzir o risco de síndromes hipertensivas na gestação e pré-

eclâmpsia (GOMES et al., 2016). Segundo a Organização Mundial da Saúde (WHO, 

2013), recomenda-se para que, em áreas com baixa ingestão desse micronutriente e para 

as gestantes com risco elevado para pré-eclâmpsia, ocorra a suplementação de 1,5 g a 

2,0 g de cálcio elementar diariamente, da vigésima semana gestacional até o parto.  

 

O Quadro 1 apresenta recomendações de micronutrientes para gestantes de 19 

a 50 anos, segundo o IOM (2004). 

 

Fonte: Instituto de Medicina (Institute of Medicine), 2004. 

 

Quadro 1: Recomendações de micronutrientes para gestantes. 

Nutriente Unidade Recomendação 

Ácido fólico mcg/d 600 

Cálcio mg/d 1000 

Ferro mg/d 27 

Iodo mcg/d 220 

Magnésio mg/d 350 

Selênio mcg/d 60 

Vitamina A mcger/d 770 

Vitamina B12 mcg/d 2,6 

Vitamina C mg/d 85 

Vitamina D mg/d 5 

Vitamina E mg/d 15 

Vitamina K mcg/d 90 

Zinco mg/d 11 
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3.3. CONSUMO ALIMENTAR E A NOVA CLASSIFICAÇÃO DOS 

ALIMENTOS 
 

Estudos vêm apontando modificações no consumo alimentar de toda a 

população. No Brasil, os últimos três inquéritos nacionais de despesas familiares 

mostraram o aumento da participação de alimentos ultraprocessados e a diminuição de 

alimentos in natura e minimamente processados na alimentação da população brasileira 

(BRASIL, 2014a; IBGE, 2011; MONTEIRO et al., 2016; KARNOPP et al., 2017). O 

Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2014a) refere que a substituição 

de alimentos in natura ou minimamente processados de origem vegetal (arroz, feijão, 

mandioca, batata, legumes e verduras) e preparações culinárias à base desses alimentos 

por produtos industrializados prontos para consumo determinam, entre outras 

consequências, o desequilíbrio na oferta de nutrientes e a ingestão excessiva de caloria. 

Acompanhando as mudanças recentes do padrão alimentar da população, houve o 

aumento da prevalência de obesidade, diabetes e outras doenças crônicas relacionadas 

ao consumo excessivo de calorias e à oferta desequilibrada de nutrientes na 

alimentação, como a hipertensão arterial, doenças do coração e certos tipos de câncer 

(BRASIL, 2014a). 

Dessa forma, é fundamental que as práticas alimentares que oferecem risco à 

saúde sejam monitoradas. No Brasil, o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 

(SISVAN) tem como principal objetivo monitorar o estado nutricional e as 

características do consumo alimentar dos indivíduos atendidos pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS). Além disso, é uma ferramenta de apoio aos profissionais de saúde, já que 

visa identificar fatores de risco ou proteção para as condições de saúde da população 

atendida nos serviços de Atenção Básica no Brasil (BRASIL, 2008a). 

Em 2008, o SISVAN elaborou o Formulário de Marcadores do Consumo 

Alimentar, utilizado para avaliar o consumo de alimentos saudáveis e não saudáveis na 

última semana (BRASIL, 2008a). Este formulário foi considerado o questionário 

adotado no relatório VIGITEL (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 

Crônicas por Inquérito Telefônico), realizado pela Secretaria de Vigilância em Saúde do 

Ministério da Saúde no Brasil (BRASIL, 2017). Também é semelhante às versões 

adotadas em pesquisas de monitoramento de práticas de risco à saúde, como o 

Levantamento Norte-americano de Comportamentos de Risco entre Jovens (Youth Risk 
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Behavior Survey), realizado pelo Centro de Controle de Doenças e Prevenção dos 

Estados Unidos (EATON et al., 2008). 

Recentemente, Monteiro e colaboradores (2016) propuseram a NOVA 

Classificação dos alimentos, atualizando o conceito estabelecido pelo Guia Alimentar 

para a População Brasileira (BRASIL, 2014a). Os alimentos são classificados em quatro 

categorias, de acordo com o seu grau de processamento até o consumo. 

A primeira categoria da NOVA Classificação inclui alimentos in natura e 

alimentos minimamente processados. Os alimentos in natura são partes comestíveis de 

plantas (sementes, frutos, folhas, caules, raízes) ou de animais (músculos, vísceras, 

ovos, leite) e também cogumelos e algas e a água logo após sua separação da natureza. 

Alimentos minimamente processados são alimentos in natura submetidos a processos 

como remoção de partes não comestíveis ou não desejadas dos alimentos, secagem, 

desidratação, trituração ou moagem, fracionamento, torra, cocção apenas com água, 

pasteurização, refrigeração ou congelamento. São exemplos de alimentos desta 

categoria: legumes e verduras cozidos ou crus; frutas, frutas secas, sucos de frutas e 

sucos de frutas pasteurizados e sem adição de açúcar ou outras substâncias ou aditivos; 

feijão de todas as cores, lentilhas, grão de bico e outras leguminosas; leite pasteurizado 

ou em pó, iogurte sem adição de açúcar ou outra substância (MONTEIRO et al., 2016). 

A segunda categoria é definida em ingredientes culinários processados. Este 

grupo inclui substâncias extraídas diretamente de alimentos in natura consumidas como 

itens de preparações culinárias. Os processos envolvidos com a extração dessas 

substâncias incluem prensagem, moagem, pulverização, secagem e refino. Utiliza-se 

para temperar e cozinhar alimentos in natura ou minimamente processados e para 

preparo de receitas salgadas e doces, sopas, saladas, conservas, pães caseiros, 

sobremesas, bebidas e preparações culinárias em geral. São exemplos: sal de cozinha 

extraído de minas ou da água do mar; açúcar, melado e rapadura extraídos da cana de 

açúcar ou da beterraba; mel extraído de favos de colmeias; óleos e gorduras extraídos de 

alimentos de origem vegetal ou animal (como óleo de soja ou de oliva, manteiga, creme 

de leite e banha), amido extraído do milho ou de outra planta (MONTEIRO et al., 

2016). 

A terceira categoria é o de alimentos processados. Este grupo inclui produtos 

fabricados com a adição de sal ou açúcar, e eventualmente óleo, vinagre ou Ingrediente 

culinário processado, ao alimento in natura ou minimamente processado, sendo em sua 

maioria produtos com dois ou três ingredientes. Empregam-se vários métodos de 
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preservação e cocção e, no caso de queijos e de pães, a fermentação não alcoólica. São 

exemplos típicos de alimentos processados: peixe conservado em óleo ou água e sal, 

frutas em calda, queijos e pães (MONTEIRO et al., 2016). 

A quarta categoria é o de alimentos ultraprocessados. Este grupo é constituído 

por formulações industriais feitas tipicamente com cinco ou mais ingredientes e o 

processamento empregado visa à durabilidade e a acessibilidade. São adicionados 

substâncias e aditivos como óleos hidrogenados ou interestereficados, hidrolisados 

proteicos, isolado proteico de soja, maltodextrina, açúcar invertido e xarope de milho 

com alto conteúdo em frutose, corantes, estabilizantes de cor, aromas, intensificadores 

de aromas, saborizantes, realçadores de sabor, edulcorantes artificiais, agentes de 

carbonatação, agentes de firmeza, agentes de massa, antiaglomerantes, espumantes, 

antiespumantes, glaceantes, emulsificantes, sequestrantes e umectantes (MONTEIRO et 

al., 2016). Nesta categoria, incluem-se os alimentos prontos para o consumo, como os 

produtos congelados e prontos para aquecimento (massas, pizzas, hambúrgueres, 

empanados), biscoitos salgados, biscoitos de pacote, extratos de carne do tipo nuggets, 

salsichas e outros embutidos, bolos e produtos panificados, balas e doces em geral, 

refrigerantes, sucos industrializados, iogurtes e bebidas lácteas adoçados e 

aromatizados, macarrão instantâneo, entre outros (KARNOPP et al., 2017). 

Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2014a), 

muitos processos envolvidos na produção dos alimentos ultraprocessados favorecem a 

perda de água e outros nutrientes do alimento in natura ou minimamente processado. 

Além disso, a adição de ingredientes como açúcar e/ou gorduras, transformam 

alimentos com baixa ou média quantidade de calorias por grama em alimentos de alta 

densidade calórica. Como citado anteriormente, o consumo frequente de alimentos com 

alta densidade calórica está relacionado ao risco de obesidade e outras doenças crônicas 

(BRASIL, 2014a). 

 

3.3.1. CONSUMO ALIMENTAR NA GESTAÇÃO  

 

A literatura refere que a ingestão inadequada de energia e de nutrientes durante 

o período da gestação leva ao comprometimento da saúde materna e do feto, 

ocasionando riscos ao recém-nascido em longo prazo (CRIVELLENTI, BARBIERI, 

SARTORELLI, 2014; DAS et al., 2018; FERREIRA et al., 2018; GURGEL et al., 

2016; HORAN et al., 2015; KOCYŁOWSKI et al., 2018; RIBEIRO, MORAES, 



19 

 

MORAES, 2015). O consumo energético materno insuficiente promove ganho de peso 

materno inadequado e ao feto pode ocasionar restrição de crescimento intrauterino 

(RCIU), desproporção cefalopélvica, BPN, sofrimento fetal, entre outros transtornos 

(MARTIN, SOTRES-ALVAREZ, SIEGA-RIZ, 2015; OLIVEIRA, TAVARES, 

BEZERRA, 2017). Por outro lado, o ganho de peso gestacional excessivo pode 

estimular macrossomia no recém-nascido, além de obesidade, hipertensão arterial 

sistêmica, resistência insulínica, síndrome metabólica e morbimortalidade 

cardiovascular na vida adulta (BUENO, BESERRA, WEBER, 2016; HJERTHOLM et 

al., 2018; MARTINS, BENÍCIO, 2011; PATHIRATHNA et al., 2017; RAUH et al., 

2013; SEABRA et al., 2011; TAVARES et al., 2013). 

Ao se considerar o perfil lipídico da dieta materna, pesquisas vêm sinalizando a 

importância da qualidade desse nutriente. O consumo excessivo de alimentos fontes de 

ácidos graxos trans (AGT) e o consumo reduzido em alimentos fontes de AGPICL 

podem prejudicar o desenvolvimento do sistema nervoso e visual do feto, além de 

favorecer baixo peso ao nascer, RCIU, infarto do miocárdio e início do processo de 

aterogênese ainda na fase intrauterina (AMARAL et al., 2017; VASCONCELOS et al., 

2017; YANG, HUFFMAN, 2011). 

Em relação à ingestão insuficiente de micronutrientes, as deficiências mais 

comuns durante o período gestacional são as de ferro e de ácido fólico, que geralmente 

acarretam anemia na mulher (KOCYŁOWSKI et al., 2018). Em 2013, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS, 2013) estimou que 41,8% das gestantes em todo o mundo 

eram anêmicas, sendo pelo menos metade dos casos atribuída à deficiência de ferro. A 

anemia é uma condição fortemente associada ao risco aumentado de morbimortalidade 

materno-infantil (DAS et al., 2018). 

Deficiências de outras vitaminas, como as do complexo B e de minerais como 

iodo, zinco e cálcio, também são consideradas críticas por participarem de processos de 

geração de energia, síntese de hemácias, produção de hormônios, metabolismo ósseo e 

do sistema imune materno-infantil (CRIVELLENTI, BARBIERI, SARTORELLI, 2014; 

KOCYŁOWSKI et al., 2018; HWANG et al., 2016).  

Há consenso na literatura que a avaliação do consumo alimentar durante a 

gestação é importante, todavia, estudá-lo é uma tarefa complexa, pois diversos fatores 

podem interferir nas escolhas alimentares maternas (BUENO, BESERRA, WEBER, 

2016; GOMES et al., 2015). Dentre os aspectos demográficos e socioeconômicos, 

estudos associam maiores níveis de escolaridade e melhor renda familiar aos hábitos 
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alimentares maternos saudáveis, com maior frequência no consumo de hortaliças, frutas 

e laticínios (ARAÚJO, SANTOS, 2016; COELHO et al., 2015; HOFFMANN, 2013). 

Estudos com gestantes brasileiras vêm apontando, nas últimas décadas, a 

diminuição no consumo de alimentos in natura ou minimamente processados, sendo 

esses frequentemente substituídos pelos alimentos ultraprocessados (ARAÚJO, 

SANTOS, 2016; AZEVEDO, SAMPAIO, 2003; BAIÃO, DESLANDES, 2010; DE 

JERSEY et al., 2013; DOS SANTOS et al., 2014; TAVARES et al., 2013). Em revisão 

bibliográfica, Bueno, Beserra e Weber (2016) relataram que os alimentos mais 

consumidos por gestantes de todas as faixas etárias são: arroz, feijão, pão com 

margarina, sucos, refrigerantes, laranja, vegetais verde-escuros, batata frita, pizza, 

embutidos, massas, carnes, doces e salgadinhos industrializados, nessa ordem. Sabe-se 

que o consumo frequente de alimentos ultraprocessados pode provocar inúmeras 

deficiências nutricionais, sobretudo quando acompanhado do consumo insuficiente de 

alimentos in natura (BRASIL, 2014a). 

Dessa forma, inadequações nutricionais podem implicar em risco nutricional 

para mulheres e seus recém-nascidos, com repercussões negativas no crescimento e 

desenvolvimento infantil e em ciclos posteriores de vida (ARAÚJO, SANTOS, 2016; 

TAVARES et al., 2013). 

 

3.4. PESO AO NASCER 

 

O peso ao nascer é uma medida antropométrica utilizada para a avaliação do 

estado de saúde do recém-nascido. Deve ser obtido, preferencialmente, durante a 

primeira hora de vida antes que a perda de peso pós-natal ocorra (WHO, 2014). 

Constitui um importante indicador de saúde pública por refletir a qualidade da 

assistência pré-natal, as condições de saúde materna e a qualidade de vida de 

populações (MENDES et al., 2015; PEDRAZA et al., 2014; VIANA et al., 2013). 

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) (United Nations Children’s Fund and World Health 

Organization, 2004), classificam o peso ao nascer do recém-nascido em extremo baixo 

peso ao nascer, muito baixo peso ao nascer, baixo peso ao nascer, peso insuficiente, 

peso normal ou adequado e excesso de peso. Os pontos de corte são mostrados no 

Quadro 2. 
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Fontes: Fundo das Nações Unidas para a Infância e Organização Mundial da Saúde 

(United Nations Children’s Fund and World Health Organization, 2004); Puffer e 

Serrano (1987). 

 

3.4.1. Baixo peso ao nascer 

 

O recém-nascido com baixo peso ao nascer é aquele que apresenta ao 

nascimento peso inferior a 2.500 g, independentemente de sua idade gestacional (WHO, 

2014). Este ponto de corte foi estabelecido a partir de observações epidemiológicas que 

demonstraram que crianças nascidas dentro desta faixa de peso tinham vinte vezes mais 

chances de morrer quando comparadas a crianças com peso ao nascer superior a 2.500 g 

(MORAES et al., 2011). 

A prevalência de BPN é bastante diferenciada entre os países, com maiores 

taxas em países menos desenvolvidos devido às condições socioeconômicas 

desfavoráveis. Em 2014, estimava-se que 15% a 20% dos nascimentos em todo o 

mundo eram de crianças com baixo peso, representando mais de 20 milhões de 

nascimentos por ano (WHO, 2014). Segundo Pedraza e colaboradores (2014), as 

maiores prevalências de baixo peso ao nascer estão na Índia (33,0%) e em Bangladesh 

(50,0%), enquanto nos países desenvolvidos da Europa a taxa varia entre 4,0 e 5,0% e 

nos Estados Unidos, em torno de 7,6%. No Brasil, no período de 2000 a 2010, a 

prevalência de nascidos vivos que apresentaram BPN foi 8,41%. 

Alguns fatores têm sido associados ao baixo peso ao nascer, como menores 

níveis de escolaridade e de renda familiar, idade materna inferior a 20 anos, situação 

conjugal instável e complicações obstétricas, principalmente infecções do trato urinário, 

diabetes, hipertensão arterial e disfunções uterinas (ENGLUND-ÖGGE et al., 2014; 

GOLDENBERG, MCCLURE, 2015; MOURA et al., 2018; SILVA, 2012; SURITA et 

Quadro 2: Classificação de peso ao nascer. 

Classificação Ponto de corte 

Extremo Baixo Peso ao Nascer Peso ao nascer inferior a 1.000 g 

Muito Baixo Peso ao Nascer Peso ao nascer inferior a 1.500 g 

Baixo Peso ao Nascer Peso ao nascer inferior a 2.500 g 

Peso Insuficiente Peso ao nascer entre 2.500 e 2.999 g 

Peso Normal ou Adequado Peso ao nascer entre 3.000 e 3.999 g 

Excesso de Peso  Peso ao nascer maior ou igual a 4.000 g 
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al., 2011). O ganho de peso insuficiente ao final da gestação parece se relacionar 

positivamente ao BPN, já que pode ocorrer menor expansão do volume plasmático, 

menor fluxo placentário e menor transporte de nutrientes e oxigênio para o feto 

(SANTOS et al., 2017). Na última década, estudos vêm relacionando a alimentação 

materna às variações no peso ao nascer, destacando-se o consumo energético e de 

nutrientes (ARAÚJO, SANTOS, 2016; COELHO et al., 2015; KNUSDEN et al., 2008; 

KOCYŁOWSKI et al., 2018; OLIVEIRA, TAVARES, BEZERRA, 2017; PEDRAZA 

et al., 2014; SEMPREBOM, RAVAZZANI, 2014). 

O BPN contribui para uma variedade de desfechos desfavoráveis na saúde dos 

recém-nascidos, interferindo nas taxas de morbimortalidade durante o primeiro ano de 

vida (MORAES et al., 2011). O recém-nascido com baixo peso apresenta dificuldade de 

adaptação à vida extrauterina, o que leva a maiores taxas de hospitalizações e infecções, 

déficits cognitivos, distúrbios comportamentais, depressão, deficiências visual, auditiva 

e pulmonar (DE MOLA et al., 2014; DE PAULA JUNIOR et al., 2017; MENDES et al., 

2015; NORTHSTONE, EMMET, ROGERS, 2015; RODRIGUES-PALUCCI, 

LOUREIRO, 2017; VAN LIESHOUT et al., 2018). 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. GERAL 

 

Investigar a relação da dieta de gestantes atendidas no Hospital Maternidade 

Herculano Pinheiro com o peso ao nascer dos recém-nascidos. 

 

4.2. ESPECÍFICOS 

 

Caracterizar dados demográficos, socioeconômicos e obstétricos maternos. 

Caracterizar o perfil do consumo alimentar das gestantes. 

Identificar a prevalência de baixo peso ao nascer dos recém-nascidos. 

Analisar a relação entre dados obstétricos, demográficos e socioeconômicos 

maternos com o peso ao nascer dos recém-nascidos. 

Analisar a relação entre dados obstétricos, demográficos e socioeconômicos 

maternos com o consumo alimentar materno. 
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5. MÉTODOS 

 

O presente estudo faz parte do Projeto intitulado “Estudo exploratório das 

motivações que levam mulheres adultas a buscarem atendimento em um Banco de Leite 

Humano do Rio de Janeiro”, o qual vem sendo desenvolvido com gestantes e nutrizes 

atendidas no Hospital Maternidade Herculano Pinheiro desde o ano 2015, sob a 

coordenação da pesquisadora Professora Doutora Alexandra Anastacio da Silva 

Monteiro. 

O Hospital Maternidade Herculano Pinheiro efetua, em média, 300 partos por 

mês. A maternidade possui 60 leitos, sendo destinados às gestantes internadas para a 

realização do parto, às puérperas e às mulheres que sofreram abortamento. De maneira 

em geral, a permanência das mulheres na maternidade é de 24 horas quando realizado o 

parto normal e de 48 horas quando realizado o parto cesáreo, podendo ser alterado caso 

ocorram complicações maternas e/ou no recém-nascido. Esta maternidade faz 

acompanhamento de gestantes que apresentam baixo risco. 

 

5.1. DESENHO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo transversal, descritivo e analítico. A população foi 

constituída por gestantes atendidas no Hospital Maternidade Herculano Pinheiro, 

localizado no bairro de Madureira, zona Norte do município do Rio de Janeiro, RJ. A 

maternidade é gerenciada pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. 

 

5.2. CASUÍSTICA 

 

O estudo foi conduzido com 99 gestantes com idade entre 16 e 44 anos, 

internadas no Hospital Maternidade Herculano Pinheiro entre os meses de julho e 

setembro de 2016. As 99 mulheres captadas para esta pesquisa representaram 12% dos 

atendimentos realizados nesta maternidade durante o período da coleta de dados. A 

amostragem se deu por conveniência. As mulheres eram abordadas após o parto e 

recebiam explicações sobre o estudo. O cálculo amostral foi feito considerando o 

número de partos ocorridos em até 24 horas no hospital, uma margem de erro de 5% e 
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um intervalo de confiança de 95%. O total amostral é de 83 mulheres e, considerando 

20% de perdas, o número estipulado para esta pesquisa foi de 99 mulheres. 

 

5.3. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

 

Foram incluídas no estudo gestantes saudáveis, com idade entre 16 e 44 anos, 

internadas para realização do parto no Hospital Maternidade Herculano Pinheiro por até 

24 horas e que ao serem informadas dos objetivos e procedimentos da pesquisa, 

concordaram em participar voluntariamente do estudo e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Foram excluídas da pesquisa as mulheres que apresentaram hospitalização 

prolongada, acima de 24 horas de internação, para que a alimentação fornecida na 

maternidade não interferisse no período compreendido na avaliação do consumo 

alimentar da gestante. Excluíram-se desta pesquisa as mulheres que tiveram gestação 

gemelar, que sofreram abortamento e que possuíam diagnóstico prévio de doenças, 

como hipertensão arterial sistêmica e diabetes gestacional. Além disso, outros critérios 

de exclusão foram o surgimento de complicações maternas no parto ou no pós-parto, 

como as hemorrágicas e infecciosas. 

 

5.4. ASPECTOS ÉTICOS 

 

O presente estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro sob o número 

47887915.5.0000.5279 (ANEXO C), estando de acordo com os princípios éticos 

contidos na Resolução 466/12, do Conselho Nacional de Saúde (2012). 

 

Alguns esclarecimentos adicionais sobre garantias do sujeito do estudo foram 

fornecidos pela pesquisadora à gestante: 

1. Acesso, a qualquer momento, às informações sobre procedimentos e 

benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para esclarecer dúvidas.  

2. Liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo sem que isso traga prejuízo à continuidade do acompanhamento. 

3. Garantia de sigilo e privacidade. 
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4. Informações de nomes, endereços e telefones dos responsáveis pelo 

acompanhamento da pesquisa, para contatos.  

 

As mulheres que aceitaram participar do estudo assinaram o TCLE, contendo o 

objetivo da pesquisa, o método de avaliação e o caráter de voluntariedade da 

participação (ANEXO A). 

 

5.5. DADOS DAS GESTANTES E DOS RECÉM-NASCIDOS 
 

As informações maternas estudadas foram coletadas através do prontuário, da 

caderneta da gestante e de questionário de informações gerais, conforme apresenta o 

APÊNDICE A. Avaliaram-se os dados demográficos (idade, endereço, estado civil, 

escolaridade), socioeconômicos (número de moradores na residência, renda familiar, 

renda per capita) e obstétricos (número de gestações, peso pré-gestacional, peso final 

gestacional, ganho de peso ao final da gestação, tipo de parto) maternos.  

Para classificação da idade materna, utilizou-se o critério estabelecido pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS, 2009): classificam-se como adolescentes as 

mulheres com idade entre 10 a 19 anos e adultas as mulheres com idade entre 20 a 59 

anos. O peso pré-gestacional, coletado através da caderneta da gestante, foi o último 

peso aferido antes da concepção, sendo relatado pela mulher na sua primeira consulta ao 

pré-natal. A renda familiar foi mensurada a partir da soma do rendimento mensal de 

todos os componentes da família. Para este item foi citado faixas de salários mínimos e 

perguntado em quais destas a família estava inserida, considerando o salário mínimo 

vigente na data das entrevistas, R$ 880,00 (Oitocentos e oitenta reais) (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, IBGE, 2016). A renda per capita 

familiar foi calculada a partir da razão entre a renda familiar e o número de moradores 

na residência. 

Em relação às informações dos recém-nascidos, coletou-se do prontuário o 

registro do peso ao nascer, sendo os pontos de corte definidos através da classificação 

da UNICEF e OMS (United Nations Children’s Fund and World Health Organization, 

2004): extremo baixo peso ao nascer o recém-nascido que apresentou peso inferior a 

1.000 g; muito baixo peso ao nascer o recém-nascido com peso inferior a 1.500 g; baixo 

peso ao nascer o recém-nascido com peso inferior a 2.500 g; peso insuficiente o recém-

nascido com peso entre 2.500 g e 2.999 g; peso normal ou adequado aquele que 
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apresentou peso entre 3.000 g e 3.999 g; excesso de peso o recém-nascido com peso 

maior ou igual a 4.000 g. 

 

5.6. AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR DAS GESTANTES 

 

Para a obtenção de dados sobre a dieta das gestantes, utilizou-se o Formulário 

de Marcadores do Consumo Alimentar do Sistema de Vigilância Alimentar e 

Nutricional (SISVAN), validado para crianças acima de cinco anos, adultos, idosos e 

gestantes (ANEXO B). Este formulário não é utilizado com o objetivo de quantificar 

calorias, macro e micronutrientes da dieta estudada, mas para identificar o padrão de 

consumo dos chamados “marcadores do consumo alimentar”, os quais são indicativos 

de práticas alimentares saudáveis e não saudáveis (BRASIL, 2008a).  

O Formulário de Marcadores do Consumo Alimentar é constituído por dez 

grupos alimentares e determina a frequência de consumo de alimentos nos últimos sete 

dias: Grupo 1) Salada crua (alface, tomate, cenoura, pepino, repolho); Grupo 2) 

Legumes e verduras cozidos (couve, abóbora, chuchu, brócolis, espinafre, sem 

considerar batata e mandioca); Grupo 3) Frutas frescas ou salada de frutas; Grupo 4) 

Leite ou iogurte; Grupo 5) Feijão; Grupo 6) Batata frita, batata de pacote e salgados 

fritos, como coxinha, quibe, pastel, etc.; Grupo 7) Hambúrguer e embutidos (salsicha, 

mortadela, salame, presunto, linguiça, etc.); Grupo 8) Bolachas/Biscoitos salgados ou 

salgadinhos de pacote; Grupo 9) Bolachas/Biscoitos doces ou recheados, doces, balas e 

chocolates (em barra ou bombom); Grupo 10) Refrigerantes (sem considerar os 

refrigerantes diet ou light). Este formulário contém oito opções crescentes de respostas 

para frequência de consumo, que vão de “não comi nos últimos sete dias” a “comi todos 

os sete últimos dias” (BRASIL, 2008a). 

Para a apresentação dos grupos alimentares estudados, optou-se por condensar 

os alimentos como a seguir: “Salada crua” representa os alimentos do Grupo 1; 

“Legumes e verduras cozidos” representam os alimentos do Grupo 2; “Frutas” 

representam os alimentos do Grupo 3; “Leite ou iogurte” representam o Grupo 4; 

“Feijão” representa o Grupo 5; “Frituras” representam os alimentos do Grupo 6; 

“Embutidos” representam os alimentos do Grupo 7; “Biscoitos salgados” representam 

os alimentos do Grupo 8; “Doces” representam os alimentos do Grupo 9; 

“Refrigerantes” representam o Grupo 10. 
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Os dez grupos alimentares foram classificados quanto ao grau de 

processamento, utilizando como referência a NOVA Classificação dos Alimentos, 

proposta por Monteiro e colaboradores (2016). Esta classificação revisou e atualizou os 

conceitos apresentados no Guia Alimentar para População Brasileira (BRASIL, 2014a). 

Conforme a NOVA Classificação dos Alimentos, os alimentos podem ser divididos em 

quatro categorias, em função do tipo de processamento: alimentos in natura ou 

minimamente processados, ingredientes culinários processados, alimentos processados e 

alimentos ultraprocessados. 

De acordo com o grau de processamento, os alimentos do Formulário de 

Marcadores do Consumo Alimentar foram classificados da seguinte forma: aos 

alimentos in natura ou minimamente processados incluíram-se os Grupos 1 a 5; aos 

Alimentos ultraprocessados incluíram-se Grupos 6 a 10. A frequência de consumo 

semanal de ingredientes culinários processados e de alimentos processados não foi 

avaliada, por não se apresentarem entre os grupos alimentares listados no Formulário de 

Marcadores do Consumo Alimentar. 

Adotou-se como ponto de corte para consumo frequente de marcadores de 

consumo alimentar saudável (Grupos 1 a 5) a mediana maior ou igual ao percentil 75 de 

consumo de cada alimento ou grupo da amostra estudada. Para o consumo frequente de 

marcadores de consumo alimentar não saudável (Grupos 6 a 10), adotou-se a mediana 

maior ou igual ao percentil 25 de consumo de cada alimento ou grupo. 

 

5.7. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados coletados foram digitados e consolidados utilizando o aplicativo 

Excel for Windows 2007 e o software SPSS/PC, versão 17.0. A estatística descritiva foi 

utilizada para apresentação dos resultados através de média aritmética ( ), desvio 

padrão (DP), mediana (MD), valores mínimo e máximo e frequências.  

Utilizou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov para verificar se as variáveis 

maternas idade, renda per capita, peso gestacional inicial, peso gestacional final, ganho 

de peso gestacional e consumo alimentar seguiam o padrão de normalidade. Desta 

forma, para as variáveis que não apresentaram distribuição normal, foram utilizados 

testes não paramétricos. As variáveis com distribuição não normal foram apresentadas 

em mediana e intervalo interquartil.  
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O teste Kruskal-Wallis e o pós-teste de Dunn foram aplicados para avaliar 

relação entre o consumo alimentar materno com o peso ao nascer do recém-nascido, 

sendo este classificado em “Com baixo peso” ou “Sem baixo peso”. Além disso, 

utilizou-se o Teste Mann-Witney para avaliar a relação entre a distribuição do consumo 

alimentar materno com a idade materna. O Teste Qui-quadrado foi usado para verificar 

possível relação entre as variáveis idade materna e ganho de peso materno; e peso ao 

nascer do recém-nascido com idade materna, número de gestações e ganho de peso 

materno ao final da gestação. 

Análises de correlação entre peso ao nascer do recém-nascido e variáveis 

obstétricas, demográficas e socioeconômicas maternas foram realizadas. Da mesma 

forma, analisou-se a correlação entre as variáveis obstétricas, demográficas e 

socioeconômicas maternas com a qualidade da dieta materna. Correlação de Pearson foi 

utilizada para variáveis com distribuição normal e de Spearman para variáveis não-

normais. O nível de significância de 5% foi adotado em todas as análises. 

Para a análise multivariada, foram utilizados procedimentos de regressão 

logística binária, cuja variável dependente foi categorizada pela classificação de baixo 

peso ao nascer (1 – baixo peso, 0 – não baixo peso), sendo a categoria de não baixo peso 

ao nascer considerada como referência. Dentre o conjunto de variáveis para o consumo 

alimentar, foi realizada uma regressão logística ajustada pelas seguintes variáveis: 

idade, renda per capita, peso pré-gestacional, ganho de peso, número de gestações e 

tipo de parto. Foram estimadas as razões de produtos cruzados Odds Ratio (OR) 

ajustadas, respectivos intervalos de confiança de 95% (IC 95%) e p-valores para as 

variáveis relativas ao consumo alimentar. 
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6. RESULTADOS 

 

A Tabela 1 apresenta características gerais das gestantes atendidas no Hospital 

Maternidade Herculano Pinheiro entre julho e setembro de 2016 e dos recém-nascidos. 

Observou-se que a maioria das gestantes era solteira, multípara e possuía ensino médio 

incompleto. A maior prevalência foi de parto normal e a maioria das mulheres 

apresentou ganho de peso ao final da gestação acima de 11,5 Kg. Os recém-nascidos 

apresentaram, em sua maioria, peso ao nascer normal. Contudo, 27,1% nasceram com 

peso insuficiente, 13,5% baixo peso ao nascer e, apenas, duas crianças tinham excesso 

de peso ao nascer (2,1%). 

 

 

Continua. 

 

Tabela 1: Características gerais das gestantes e dos recém-nascidos. 

Variáveis n % 

Estado civil 
  

Casada 20 20,2 

Solteira 79 79,8 

Idade 
  

16 ├┤ 20 anos 32 32,3 

21 ├┤ 29 anos 46 46,5 

30 ├┤ 44 anos 21 21,2 

Escolaridade* 
  

Ensino Fundamental Incompleto 24 24,5 

Ensino Fundamental Completo 08 8,2 

Ensino Médio Incompleto 38 38,8 

Ensino Médio Completo 28 28,5 

Número de Gestações 
  

01 37 37,4 

02 ├┤ 03 49 49,5 

≥04 13 13,1 
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*Não foi possível coletar os dados de todas as participantes da pesquisa devido à ausência de 

algumas informações nos prontuários e na caderneta da gestante. 

 

 

A Tabela 2 mostra dados demográficos e obstétricos das gestantes e o peso ao 

nascer dos recém-nascidos. A idade média das participantes observada foi 24,96 ± 6,50 

anos. Em relação ao ganho de peso materno ao final da gestação, houve gestante com 

acréscimo de 31,00 Kg durante o período, enquanto outra gestante não ganhou peso 

(n=1) e duas apresentaram perda de peso. A média de semanas gestacionais encontrada 

neste estudo foi 39,40 ± 1,16, indicando que não houve prematuridade entre os recém-

nascidos. A média de peso ao nascer foi 3.082,00 ± 559,00 g, variando entre uma 

criança com 1.500,00 g e outra com 4.400,00 g. 

Em relação aos dados socioeconômicos estudados, verificou-se que a renda per 

capita média calculada entre as gestantes foi R$ 352,00 ± 281,60. Em torno de 8% 

(n=8) das participantes não souberam relatar a renda familiar. O valor máximo de renda 

per capita observado foi de R$ 1.320,00. 

Continuação Tabela 1: Características gerais das gestantes e dos recém-nascidos. 

Variáveis n % 

Tipo de Parto   

Normal 76 76,8 

Cesáreo 23 23,2 

Ganho de peso materno*   

< 0 02 2,3 

0 ├  8,0 Kg 13 15,1 

8,0 ├┤ 11,5 Kg 33 38,4 

> 11,5 Kg 38 44,2 

Peso ao nascer do recém-nascido*   

Baixo Peso 13 13,5 

Insuficiente 26 27,1 

Normal 55 57,3 

Excesso de peso 02 2,1 
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*Não foi possível coletar os dados de todas as participantes da pesquisa devido à ausência de 

algumas informações nos prontuários e na caderneta da gestante. 

 

Devido ao fato de ter adolescentes entre as voluntárias estudadas, fez-se 

necessário analisar se o fator idade (adolescentes) poderia influenciar o ganho de peso 

ao final da gestação. Observou-se, a partir da análise do Teste Qui Quadrado, que o 

ganho de peso materno apresentou-se semelhante entre as gestantes adultas e 

adolescentes (p=0,87) (dados não apresentados). 

Análises de correlações foram realizadas para averiguação de possíveis 

relações entre as variáveis obstétricas (número de gestações, peso pré-gestacional, peso 

final, ganho de peso ao final da gestação, tipo de parto), demográficas (idade, endereço, 

estado civil, escolaridade) e socioeconômicas (renda familiar, renda per capita, número 

de moradores na residência) e o peso ao nascer do recém-nascido. Foi observada, 

apenas, associação positiva entre o peso materno ao final da gestação (r=0,22; p=0,04) 

com o peso ao nascer. 

A investigação da possível influência das variáveis maternas como idade, 

número de gestações e ganho de peso materno ao final da gestação sobre o peso ao 

nascer do recém-nascido é apresentada na Tabela 3. Conforme observado, a análise não 

mostrou relação entre as variáveis maternas estudadas com o peso ao nascer do recém-

nascido. 

Tabela 2: Características demográficas e obstétricas das gestantes e peso ao nascer dos 

recém-nascidos. 

Variáveis n 
 

DP MD Mínimo Máximo 

Idade (anos) 99 24,96 6,50 23,00 16,00 44,00 

Peso pré-gestacional (Kg)* 88 63,15 12,79 60,00 38,00 117,00 

Peso final (Kg)* 91 74,09 13,37 73,00 47,00 115,40 

Ganho de peso (Kg)* 86 11,32 5,98 10,10 -2,00 31,00 

Semanas gestacionais 99 39,40 1,16 40,00 37,00 42,00 

Peso ao nascer (g)* 96 3.082,00 559,00 3.108,00 1.500,00 4.400,00 
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Análises de correlações foram realizadas para verificar possíveis relações entre 

as variáveis obstétricas (número de gestações, peso pré-gestacional, peso final, ganho de 

peso ao final da gestação, tipo de parto), demográficas (idade, endereço, estado civil, 

escolaridade) e socioeconômicas (renda familiar, renda per capita, número de 

moradores na residência) maternas com o consumo alimentar materno. As análises não 

mostraram quaisquer relações entre as variáveis maternas e o consumo alimentar das 

gestantes. 

De maneira geral, observou-se que o consumo de alimentos in natura ou 

minimamente processados pelas gestantes adolescentes possuiu uma frequência 7% 

menor do que o consumo destes alimentos pelas gestantes adultas. No que diz respeito 

Tabela 3: Tabela de contingência para análise da associação entre a variável peso ao 

nascer do recém-nascido com dados demográficos e obstétricos maternos. 

Variáveis 
Peso ao Nascer 

p-valor 
Com baixo peso Sem baixo peso 

 

n % n % 
 

Idade 
  

  
 

16 ├┤ 20 anos 06 46,0 24 29,0 

0,45 
21 ├┤ 29 anos 05 38,0 40 48,0 

30 ├┤ 44 anos 02 15,0 19 23,0 

Total 13 100,0% 55 100,0% 

Número de Gestações 
  

  
 

01 06 46,0 30 36,0 

0,71 
02 ├┤ 03 05 38,0 42 51,0 

≥ 04  02 15,0 11 13,0 

Total 13 100,0% 55 100,0% 

Ganho de peso materno 
  

  
 

<0 0 0,0 0 0,0 

0,40 

0 ├ 8,0 Kg 05 42,0 22 30,0 

8,0 ├┤ 11,5 Kg 01 8,0 21 28,0 

> 11,5 Kg  06 50,0 31 42,0 

Total 12 100,0% 74 100,0% 
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ao consumo de alimentos ultraprocessados, as gestantes adolescentes consumiram 

14,4% mais do que as gestantes adultas (dados não mostrados). 

O consumo dos alimentos in natura ou minimamente processados e 

ultraprocessados utilizados pelas gestantes na última semana é demonstrado na Tabela 

4. Entre os in natura ou minimamente processados, os que apresentaram maior 

consumo na última semana foram Feijão, Leite ou iogurte e Frutas. Entre os alimentos 

ultraprocessados, verificou-se que Doces e Refrigerantes apresentaram maior consumo 

na última semana. 

 

Tabela 4: Consumo na última semana dos alimentos in natura ou minimamente 

processados e ultraprocessados das gestantes. 

Grupos alimentares n 
 

DP P25 P50 P75 

Alimentos in natura ou 

minimamente processados    
  

 

Feijão 99 6,33 1,77 7,00 7,00 7,00 

Leite ou Iogurte 99 5,02 2,67 3,00 7,00 7,00 

Frutas 99 4,33 2,65 2,00 4,00 7,00 

Legumes e Verduras cozidos 99 2,80 2,66 0,00 2,00 5,00 

Salada Crua 99 2,67 2,42 1,00 2,00 4,00 

Alimentos ultraprocessados       

Doces 99 3,30 2,95 0,00 2,00 7,00 

Refrigerantes 99 3,23 2,99 0,00 2,00 7,00 

Biscoitos Salgados 99 2,77 2,84 0,00 2,00 6,00 

Embutidos 99 1,48 1,75 0,00 1,00 2,00 

Frituras 99 1,29 1,73 0,00 1,00 2,00 

 

A análise do consumo alimentar na última semana mostrou que, entre os 

alimentos in natura ou minimamente processados, o consumo frequente de Feijão era 

realizado pela maioria das gestantes (85,9%), conforme apresentado na Tabela 5. Entre 

os alimentos ultraprocessados, a maioria das mulheres os consumia frequentemente, 

destacando-se como os de maior frequência Doces, Refrigerantes, Embutidos e 

Biscoitos salgados (73,7%; 71,7%; 65,7% e 63,6%, respectivamente). Menos de um 

terço das gestantes consumia frequentemente Legumes e verduras cozidos e Salada 

crua. 



35 

 

 

A Tabela 6 mostra o consumo alimentar na última semana de gestantes 

adolescentes e adultas. O consumo de Legumes e verduras cozidos era maior no grupo 

de gestantes adultas do que de gestantes adolescentes. O consumo dos alimentos 

ultraprocessados mostrou-se similar entre os grupos. 

Tabela 6: Consumo alimentar na última semana e relação com idade materna. 

Grupos alimentares 

Idade materna 

p-valor <20 anos  

(n=24) 

≥20 anos 

(n=75) 

  MD DP 
 

MD DP 
 

Alimentos in natura ou 

minimamente processados 
 

   
 

  

Salada crua 2,42 2,00 2,36 2,75 2,00 2,44 0,57 

Legumes e Verduras cozidos 1,83 1,00 2,37 3,11 3,00 2,69 0,038 

Frutas 3,96 3,00 2,65 4,45 5,00 2,66 0,45 

Feijão 6,71 7,00 1,00 6,21 7,00 1,94 0,52 

Leite ou Iogurte 5,08 7,00 2,30 5,00 7,00 2,79 0,91 

 
     Continua 

Tabela 5: Consumo frequente dos alimentos in natura ou minimamente processados e 

ultraprocessados na última semana pelas gestantes. 

Grupos alimentares N % 

Alimentos in natura ou minimamente processados 
  

Feijão 85 85,9 

Leite ou Iogurte 60 60,6 

Frutas 44 44,4 

Salada Crua  28 28,3 

Legumes e Verduras cozidos 27 27,3 

Alimentos ultraprocessados   

Doces 73 73,7 

Refrigerantes 71 71,7 

Embutidos 65 65,7 

Biscoitos Salgados 63 63,6 

Frituras 55 55,6 
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Continuação Tabela 6: Consumo alimentar na última semana e relação com idade 

materna. 

Grupos alimentares Idade materna 

p-valor 

 

<20 anos 

(n=24) 

≥20 anos 

(n=75) 

  MD DP 
 

MD DP 
 

Alimentos ultraprocessados        

Frituras 1,83 1,00 2,39 1,12 1,00 1,43 0,47 

Embutidos 1,21 1,00 1,69 1,57 1,00 1,76 0,28 

Biscoitos Salgados 2,38 1,00 2,86 2,89 2,00 2,84 0,35 

Doces 4,21 5,50 2,95 3,01 2,00 2,91 0,09 

Refrigerantes 3,92 4,50 3,17 3,01 2,00 2,91 0,26 

Teste Mann-Witney. 

 

A Tabela 7 refere a chance do recém-nascido nascer com baixo peso dado ao 

consumo do alimento, controlado por variáveis que possam interferir no desfecho peso 

ao nascer: idade materna, renda per capita, número de gestações, ganho de peso ao final 

da gestação e peso pré-gestacional gestacional. O consumo de Embutidos pela gestante 

mostrou chance mais elevada do recém-nascido apresentar baixo peso ao nascer, 

conforme aumenta a ingestão deste grupo alimentar (OR 1,46; IC 95% 1,02-2,10). 

 

Tabela 7: Consumo alimentar na última semana e o risco de baixo peso ao nascer. 

Grupos alimentares OR (Odds Ratio) Intervalo de Confiança 95% 

Embutidos 1,46 1,02-2,10 

Frituras 1,38 0,96-1,98 

Biscoitos Salgados 1,20 0,92-1,57 

Frutas 1,16 0,87-1,54 

Doces 1,13 0,88-1,45 

Refrigerantes 1,13 0,90-1,42 

Legumes e Verduras cozidos 1,08 0,82-1,43 

Salada Crua 1,07 0,79-1,45 

Feijão 0,96 0,67-1,38 

Leite ou Iogurte 0,87 0,67-1,12 
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A relação entre o consumo alimentar na última semana das gestantes e o peso 

ao nascer dos recém-nascidos está representada na Tabela 8. As médias de consumo 

semanal de Embutidos e Doces foram significativamente maiores (p<0,05) pelas 

gestantes cujos recém-nascidos apresentaram baixo peso ao nascer. Além disso, o 

consumo médio de Frituras mostrou forte tendência de se apresentar maior entre as 

gestantes que tiveram recém-nascidos com baixo peso ao nascer, com p=0,05. Entre os 

alimentos in natura ou minimamente processados, o consumo foi similar entre as 

gestantes.



38 

 

Teste Kruskal-Wallis, Pós-teste de Dunn. 
a,b

Diferentes letras sobrescritas denotam diferença significativa. 

*Os dados referentes ao consumo alimentar das gestantes que tiveram recém-nascidos com Excesso de peso não foram utilizados para esta análise estatística 

(poucos recém-nascidos na amostra). 

Tabela 8: Consumo alimentar na última semana e relação com peso ao nascer dos recém-nascidos. 

 

Peso ao Nascer p-

valor Grupos alimentares Baixo Peso Peso Insuficiente Peso Normal Excesso de Peso* 

 
n  MD DP n  MD DP n  MD DP n  MD DP  

Alimentos in natura ou 

minimamente processados 

                 

Salada crua 13 2,92 2,00 2,69 26 3,19 3,00 2,61 55 2,47 2,00 2,31 02 3,00 3,00 0,00 0,50 

Legumes e Verduras cozidos 13 3,08 2,00 2,69 26 2,88 2,00 2,63 55 2,76 2,00 2,7 02 5,00 5,00 2,83 0,93 

Frutas 13 5,08 7,00 2,22 26 4,42 4,50 2,72 55 4,29 4,00 2,63 02 3,50 3,50 4,95 0,64 

Feijão 13 6,08 7,00 2,29 26 6,73 7,00 1,37 55 6,27 7,00 1,66 02 7,00 7,00 0,00 0,26 

Leite ou Iogurte 13 4,00 4,00 3,11 26 5,27 7,00 2,78 55 5,18 7,00 2,55 02 5,50 5,50 2,12 0,33 

Alimentos ultraprocessados                  

Frituras 13 2,38 1,00 2,60 26 1,04 1,00 1,25 55 1,16 1,00 1,66 02 1,00 1,00 1,41 0,05 

Embutidos 13 2,38
a 

2,00 1,89 26 1,69
a,b 

1,00 1,74 55 1,20
b 

1,00 1,68 02 2,50 2,50 2,12 0,02 

Biscoitos Salgados 13 3,31 3,00 2,90 26 2,31 1,00 2,81 55 2,87 2,00 2,88 02 5,00 5,00 2,83 0,48 

Doces 13 4,92
a
 7,00 2,87 26 3,73

a,b
 3,00 3,05 55 2,78

b
 2,00 2,79 02 3,50 3,50 4,95 0,04 

Refrigerantes 13 4,38 5,00 2,79 26 3,46 2,50 3,05 55 2,65 1,00 2,89 02 7,00 7,00 0,00 0,09 
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7. DISCUSSÃO 

 

Os resultados deste estudo mostram que, de forma geral, as gestantes atendidas 

no Hospital Maternidade Herculano Ribeiro eram, em sua maioria, jovens solteiras e 

apresentavam baixo nível socioeconômico e de escolaridade, características semelhantes 

às encontradas em outros estudos nacionais realizados com gestantes atendidas em 

diferentes Unidades Básicas de Saúde (UBS) do SUS na última década (ARAÚJO et al., 

2016; CAPELLI et al., 2014; COELHO et al., 2015; GOMES, FERREIRA, GOMES, 

2015; LACERDA et al., 2007; MELO et al., 2007). 

A literatura mostra diferenças em relação ao estado civil de gestantes, 

sobretudo pelo dado variar entre as regiões no Brasil. Gomes, Ferreira e Gomes (2015) 

em seu estudo em uma UBS no município de Ananindeua, no Pará, observaram 

resultado semelhante ao da presente pesquisa. Em contrapartida, Capelli e colaboradores 

(2014) que estudaram gestantes atendidas no Hospital Maternidade Herculano Ribeiro, 

no Rio de Janeiro, detectaram que três quartos viviam com companheiro. Resultado 

semelhante foi observado por Araújo e colaboradores (2016) em gestantes atendidas em 

UBS de diferentes cidades na Bahia e Hoffmann e colaboradores (2013) em gestantes 

atendidas em UBS da Região Sul do Brasil. 

A importância da análise do estado civil está no fato desta variável ser um fator 

capaz de afetar o consumo alimentar materno. O apoio do companheiro durante o 

processo de gravidez parece interferir na adesão à dieta entre as gestantes 

(GOODARZI-KHOIGANI et al., 2018). Mulheres que residem com o parceiro tendem 

a apresentar alimentação de melhor qualidade, o que tem sido relacionada com um 

maior peso ao nascer dos recém-nascidos (BUENO, BESERRA, WEBER, 2016; 

CAPELLI et al., 2014; HOFFMANN et al., 2013). 

Outras características maternas, como maior nível de escolaridade e de renda e 

menor paridade, associam-se diretamente a melhor qualidade da dieta materna 

(CASTRO et al., 2014). Coelho e colaboradores (2015) referem que o padrão alimentar 

ocidental, composto por alimentos com elevada densidade energética e de baixo valor 

nutritivo, relaciona-se positivamente com gestantes de classes econômicas B ou C e 

com maior paridade. No entanto, no presente estudo, não se observou associação entre 

as variáveis escolaridade, renda familiar e paridade com a qualidade da dieta das 

gestantes. 
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O parto normal teve maior prevalência entre as participantes deste estudo, 

alcançando em torno de três quartos dos procedimentos realizados. Este fato pode ser 

explicado pelo perfil de atendimento da maternidade, já que a mesma realiza o 

acompanhamento das gestantes que apresentam baixo risco, e pela maternidade ser 

vinculada à Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), iniciativa idealizada pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Fundo das Nações Unidas para Infância 

(UNICEF). Somente são certificadas na IHAC as instituições de saúde públicas e 

privadas que cumprem o requisito “Cuidado Amigo da Mulher”, práticas que buscam a 

adequada atenção à saúde da criança e da mulher. Entre estas, assegurar cuidados que 

reduzam procedimentos invasivos, tais como rupturas de membranas, episiotomias, 

aceleração ou indução do parto, partos cesáreos (BRASIL, 2014b). 

No Brasil, segundo o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) 

do Ministério da Saúde (BRASIL, 2018), dados de 2014 referem que 57% dos partos 

realizados no país foram cesáreos, representando 40% dos partos realizados na rede 

pública de saúde e 85% dos partos realizados na rede particular. No período de 2014, 

dos 233.584 nascimentos ocorridos no estado do Rio de Janeiro, 62% foram executados 

através de parto cesáreo. A OMS indica que o índice razoável de partos cesáreos seja de 

15% dos nascimentos, tendo em vista que, quando o procedimento não é indicado 

corretamente, pode trazer risco de morte materna e infantil (UNICEF, 2017). Sendo 

assim, apesar de ser superior à indicação da Organização Mundial da Saúde, a 

prevalência de parto cesáreo no Hospital Maternidade Herculano Pinheiro apresentou-se 

abaixo da média nacional e estadual. 

O ganho de peso médio ao final da gestação, observado no presente estudo, foi 

menor do que a média encontrada em diferentes estudos em outras cidades do estado do 

Rio de Janeiro. Estudos realizados com gestantes em Petrópolis e Queimados 

(COELHO et al., 2015) e na cidade do Rio de Janeiro (FRAGA, THEME FILHA, 

2014), observaram ganho de peso de 13,3 Kg e 12,3 Kg, respectivamente. A atenção ao 

ganho de peso ao final da gestação é de fundamental importância, já que o excesso de 

peso tem sido associado a problemas de saúde em curto e longo prazo entre mães e seus 

filhos, principalmente em relação ao surgimento de doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT) (ABDEL-AZIZ et al., 2018; FONSECA et al., 2014; NASCIMENTO et al., 

2018). 

A prevalência de BPN observada no presente estudo assemelhou-se à pesquisa 

de Capelli e colaboradores (2014), também realizada no Hospital Maternidade 
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Herculano Pinheiro, localizado em Madureira, Rio de Janeiro. No entanto, esta taxa 

ainda é duas vezes superior à encontrada no Brasil. Dados do SINASC mostram que, 

em 2016, 203.205 recém-nascidos nasceram com baixo peso ao nascer, correspondendo 

à média nacional de 7,7% de todos os nascidos vivos neste ano. Em relação à Região 

Sudeste, 16.676 recém-nascidos com BPN eram do Rio de Janeiro, o que representou 

uma prevalência de 8,2% (BRASIL, 2018). Resultados semelhantes foram vistos no 

estudo de Mendes e colaboradores (2015), que, com base nos dados do SINASC do 

município de São Paulo entre 2007 a 2013, encontraram 9,6% de crianças com baixo 

peso ao nascer, sendo, portanto, também inferior à prevalência encontrada no presente 

estudo. 

Diversos fatores associam-se às variações no peso ao nascer, destacando a 

qualidade da dieta materna. A literatura mostra risco significativamente menor de 

recém-nascidos com baixo peso ao nascer em mulheres que adotam um padrão 

alimentar “saudável”, caracterizado, por exemplo, pela predominância do consumo de 

hortaliças, frutas, azeite, aves, peixe magro, laticínios com baixo teor de gordura, 

cereais integrais, assim como consumo reduzido de embutidos, pão branco, pizzas/tacos 

(ENGLUND-ÖGGE et al., 2014; GRIEGER, GRZESKOWIAK, CLIFTON, 2014; 

KJØLLESDAL, HOLMBOE-OTTESEN, 2014). 

Analisando o consumo alimentar das gestantes, entre todos os grupos 

alimentares, o Feijão apresentou a maior frequência de consumo, o que corrobora com a 

preferência popular brasileira a este alimento. A Pesquisa de Orçamentos Familiares 

(POF) de 2008-2009 (IBGE, 2011), que avaliou a alimentação de mais de 30 mil 

brasileiros com dez ou mais anos de idade, revelou que arroz e feijão correspondem, em 

termos do total de calorias consumidas, a quase um quarto da alimentação usual. Apesar 

disso, segundo os resultados do último VIGITEL (BRASIL, 2017), realizado em 2016, 

o consumo regular de feijão tem apresentado redução, caindo de 67,5% em 2012 para 

61,3% em 2016. Neste relatório, em torno de 55,7% das mulheres não grávidas 

entrevistadas utilizava regularmente feijão (cinco ou mais vezes durante a semana), 

percentual inferior ao encontrado nesta pesquisa, em que quase 86% das gestantes 

consumiam o alimento diariamente. 

A baixa aquisição, e consequentemente o baixo consumo, de frutas e hortaliças 

tem se tornado uma prática recorrente no Brasil, identificado através das POF realizadas 

desde 1987 (IBGE, 2010). O mesmo ocorre ao se avaliar a qualidade da dieta das 

gestantes. Diferentes estudos mostram o consumo reduzido de frutas e hortaliças, sendo 
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a renda apontada como o principal obstáculo para o consumo desses alimentos (BAIÃO, 

DESLANDES, 2010; CARVALHO et al., 2017; GOMES et al., 2015). No entanto, 

dados recentes do VIGITEL (BRASIL, 2017) mostraram leve aumento no consumo de 

frutas e hortaliças pela população brasileira, de 33,0% no ano de 2008 para 35,2% em 

2016. Além disso, o estudo refere que 40,7% das mulheres não grávidas entrevistadas 

consumiam regularmente frutas e hortaliças, em cinco ou mais vezes por semana. O 

último relatório VIGITEL ainda sugeriu tendência de maior consumo de hortaliças entre 

as mulheres mais adultas, dado também observado neste estudo, já que o consumo 

semanal de Legumes e verduras cozidos foi significantemente maior pelas gestantes 

adultas do que pelas gestantes adolescentes. 

Aplicando o questionário utilizado no sistema VIGITEL, Gomes e 

colaboradores (2015) avaliaram a alimentação de gestantes do segundo trimestre 

gestacional atendidas no pré-natal em UBS do município de São Paulo. Identificou-se 

que o consumo diário de Frutas, Salada crua, Legumes e verduras cozidos não ocorria, 

respectivamente, em 48,8%, 41,8% e 55,1% das gestantes, resultados inferiores aos 

encontrados na presente pesquisa. A pesquisa ainda apontou que a troca da refeição 

principal por lanches em uma ou duas vezes por semana era o hábito de 45,7% das 

gestantes. Tal informação mostra a busca pelos alimentos ultraprocessados, como 

também observado neste estudo. Assim, é possível sugerir que o consumo alimentar dos 

últimos sete dias, tal como aqui analisado, também reflita o padrão alimentar durante a 

gestação. 

No estudo de Araújo e colaboradores (2016) com gestantes atendidas no pré-

natal em UBS da Bahia, não se observou o consumo regular de leguminosas e leite, o 

que contradiz os resultados encontrados nesta pesquisa. Além de Feijão e Leite ou 

iogurte, as gestantes deste estudo consumiam regularmente hortaliças, sejam estas em 

sua forma cozida e/ou crua. O Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 

2014a) propõe que alimentos in natura ou minimamente processados, em grande 

variedade e predominantemente de origem vegetal, sejam a base da alimentação. 

Este estudo observou o consumo frequente de alimentos ultraprocessados, o 

que parece diminuir o consumo semanal dos alimentos in natura ou minimamente 

processados. Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2014a), os alimentos 

ultraprocessados tendem a limitar o consumo de alimentos in natura ou minimamente 

processados. Monteiro e colaboradores (2016) ainda apontam que o elevado grau de 

processamento dos alimentos relaciona-se com o surgimento de DCNT. Por esses 
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motivos, o Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2014a) sugere que os 

alimentos ultraprocessados sejam evitados na alimentação, orientação que não foi 

seguida pela maioria das gestantes desta pesquisa. 

As mudanças recentes nos hábitos alimentares da população, principalmente na 

diminuição do consumo de frutas, hortaliças, cereais e leguminosas e aumento da 

ingestão de produtos ricos em açúcares, têm sido relacionados ao aumento do risco de 

desenvolvimento de diabetes e obesidade (BRASIL, 2017). Em gestantes, associa-se a 

complicações obstétricas, como resistência insulínica, diabetes gestacional, 

hipoglicemia, levando a RCIU e prematuridade (ARAÚJO et al., 2016; GRIEGER, 

GRZESKOWIAK, CLIFTON, 2014). 

Até o momento, nenhum limite foi estabelecido para gestantes (CIOFFI, 

FIGUEROA, WELSH, 2018). O Guia Alimentar anterior (BRASIL, 2008b) estabeleceu 

o consumo máximo diário de uma porção de açúcares e doces e indicou a redução do 

consumo de alimentos e bebidas processados com alta concentração de açúcar e das 

quantidades de açúcares de adição nas preparações caseiras. Vale ressaltar que, embora 

as mulheres devam considerar este limite do consumo de açúcar durante a gestação, o 

refrigerante dietético pode não ser uma alternativa ideal, devido aos seus efeitos ainda 

inexplicáveis sobre o desenvolvimento fetal (COHEN et al., 2018). Os refrigerantes 

light e diet não foram avaliados neste estudo, ficando restrito à avaliação da frequência 

semanal do consumo de refrigerantes comuns. 

Nesta pesquisa, o consumo frequente de Doces e Embutidos pelas gestantes 

apresentou diferença estatisticamente significante à ocorrência de BPN entre os recém-

nascidos. O estudo de Coelho e colaboradores (2015) sobre o consumo alimentar 

materno e a relação com o peso ao nascer de recém-nascidos, mostrou que, entre as 

gestantes adolescentes, quanto maior a adesão ao padrão alimentar baseado em biscoitos 

recheados, biscoitos tipo salgadinho, chocolates, achocolatado e outros alimentos de 

baixo valor nutritivo e alta densidade energética, maior o peso ao nascer do recém-

nascido. Contudo, os autores não observaram essa relação com gestantes adultas. 

Outra pesquisa mostrou associação entre o consumo de alimentos com alto teor 

de gordura e de açúcar, do tipo “takeaway” (traduzido livremente como “comida para 

levar”) e a maior chance de nascimento prematuro (OR ajustado: 1,54; IC 95%: 1,10-

2,15; p=0,011). O consumo alimentar materno foi avaliado nos 12 meses anteriores à 

concepção. Grieger, Grzeskowiak e Clifton (2014) sugeriram que o aumento do estado 

inflamatório materno e/ou descolamento da placenta da parede uterina são possíveis 
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mecanismos que elevam a chance de ocorrer nascimento prematuro, o que limitaria a 

transferência de nutrientes para o feto através da placenta. Dessa forma, o consumo de 

alimentos ultraprocessados, ricos em gorduras e açúcares, se relacionaria aos desfechos 

negativos no crescimento fetal, confirmando os resultados aqui observados. 

Os achados desta pesquisa vão ao encontro com o exposto na revisão 

bibliográfica de Kjøllesdal e Holmboe-Ottesen (2014), que também mostrou associação 

entre o baixo peso ao nascer e os padrões alimentares das gestantes caracterizados pela 

alta ingestão de doces, refrigerantes e embutidos. Segundo Lírio, Brito e Antunes 

(2017), embutidos são produtos elaborados com carnes ou outros tecidos animais 

comestíveis, curados ou não, defumados e dessecados ou não, tendo como envoltório 

natural tripas, bexigas ou outras membranas animais ou envoltório plástico apropriado. 

Nitrato e nitrito de sódio são aditivos alimentares utilizados para conservar, intensificar 

ou modificar as propriedades sensoriais (OLIVEIRA, ARAÚJO, BORGO, 2005). Os 

nitritos são capazes de originar compostos tóxicos com ação carcinogênica, como a N-

nitrosodimetilamina e a monometilnitrosamina (OLIVEIRA et al., 2017). 

Ainda são escassos os estudos que expliquem o mecanismo pelo qual os 

embutidos poderiam favorecer o baixo peso ao nascer em recém-nascidos. Sugere-se 

que, em altas concentrações séricas, o íon nitrito forme uma ligação irreversível com a 

hemoglobina do sangue, originando a metahemoglobina. Esse processo dificulta o 

transporte de oxigênio pelos tecidos do organismo fetal. A metahemoglobinemia, 

popularmente conhecida como Síndrome do bebê azul, resulta em sintomas como 

cianose, fadiga, dispneia e baixo débito cardíaco. Esta associação levaria à restrição no 

crescimento fetal, ocasionando BPN (HENTGES et al., 2016; OLIVEIRA et al., 2017). 

Esta pesquisa observou associação entre baixo peso ao nascer e consumo de 

alimentos ultraprocessados, sugerindo que a dieta materna baseada nesses alimentos 

possa influenciar no desenvolvimento e crescimento do feto, principalmente no peso ao 

nascer do recém-nascido (ENGLUND-ÖGGE et al., 2014). As gorduras hidrogenadas, 

ingredientes comuns em alimentos ultraprocessados, têm sido apontadas como as 

principais responsáveis pelo aumento do estado inflamatório no organismo, ao 

estimularem a atividade de prostaglandina E2 e ao inibirem agentes anti-inflamatórios, 

como as prostaglandinas E1 e E3. Sabe-se que a prostaglandina E2 atua no parto por 

induzir a contração uterina (BAEK et al., 2013; BRESSAN et al., 2009; HARVEY et 

al., 2012; ROCHA, BRESSAN, HERMSDORFF, 2017).  
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Além disso, Chassaing (2015) sugere que os emulsificantes, aditivo alimentar 

frequentemente utilizado na produção de alimentos ultraprocessados, favorecem o 

crescimento de bactérias patogênicas na microbiota intestinal. Estas bactérias expressam 

flagelina e lipopolissacarídeos, substâncias conhecidas por ativarem a expressão de 

citocinas inflamatórias. Sendo assim, os aditivos alimentares presentes nos alimentos 

ultraprocessados também estimulariam o estado inflamatório. Dessa forma, condições 

que promovam o estado inflamatório em gestantes favoreceriam o início ao trabalho de 

parto de forma precoce, o que poderia estimular a prematuridade e o baixo peso ao 

nascer no recém-nascido (GRIEGER, GRZESKOWIAK, CLIFTON, 2014). 

A qualidade da alimentação da mulher durante a gestação tende a se manter 

semelhante ao padrão alimentar pré-concepção ou a melhorar no período gestacional, 

sobretudo devido à preocupação materna com o desenvolvimento e crescimento fetal 

adequado (BAIÃO, DESLANDES, 2010, GOMES et al., 2015). Ao avaliar o consumo 

alimentar de gestantes através de Questionário de Frequência Alimentar, Fazio e 

colaboradores (2011) concluíram não haver grande variação nos hábitos alimentares ao 

longo da gravidez, o que pode sugerir que a alimentação ao final da gestação reflita a 

alimentação do início do período gestacional. 

Essa pesquisa apresentou algumas limitações. Primeiro, o formulário de 

consumo alimentar foi aplicado tendo em vista a semana anterior ao parto, o que 

poderia sofrer influência pelas alterações fisiológicas e/ou emocionais que ocorrem 

nesse período. Segundo, embora o formulário seja uma ferramenta válida sobre a 

ingestão de alimentos, sendo utilizado em pesquisas nacionais pelo Ministério da Saúde, 

seu uso depende da memória da pessoa entrevistada, podendo o consumo alimentar ser 

subestimado. 
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CONCLUSÃO 
 

A maioria das gestantes apresentou consumo frequente de Feijão e Leite ou 

Iogurte, entre os alimentos in natura ou minimamente processados, considerados 

marcadores do consumo saudável. Entre os alimentos ultraprocessados, considerados 

marcadores do consumo não saudável, houve consumo frequente de todos os grupos 

alimentares pelas gestantes, destacando-se o consumo de Doces, Refrigerantes e 

Embutidos. Verificou-se que o consumo frequente de Embutidos pela gestante aumenta 

a chance do recém-nascido apresentar baixo peso ao nascer.  

Observou-se que a prevalência de baixo peso ao nascer entre os recém-

nascidos foi elevada no Hospital Maternidade Herculano Pinheiro, em torno de duas 

vezes maior à taxa observada em todo o país. 

O Formulário de Marcador de Consumo Alimentar pode servir como um 

instrumento para identificar possíveis grupos alimentares que sejam considerados 

preditores de risco para desfecho gestacional inadequado, sobretudo em relação ao 

baixo peso ao nascer. 

Pesquisas sobre a qualidade da dieta materna e a associação com o baixo peso 

ao nascer ainda são escassas, mas são fundamentais para fomentar o planejamento e a 

elaboração de intervenções públicas que possam reduzir este desfecho. Dessa forma, 

sugerem-se outros estudos sobre padrões alimentares maternos e suas relações com as 

variações do peso ao nascer, o que auxiliariam no desenvolvimento de estratégias 

nutricionais mais apropriadas para gestantes, tendo em vista o bem-estar materno-

infantil. 

 

 

 

 

 



47 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABDEL-AZIZ, S. B., et al. Effect of dietary counseling on preventing excessive 

weight gain during pregnancy. Public Health January 2018; v. 154, p. 172-181. 

 

ACCIOLY, E., SAUNDERS, C., LACERDA, E. M. A. Nutrição em Obstetrícia e 

Pediatria. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 672 p.  

 

AMARAL, Y. N. V., et al. Are There Changes in the Fatty Acid Profile of Breast 

Milk with Supplementation of Omega-3 Sources? A Systematic Review. Rev. Bras. 

Ginecol. Obstet.,  Rio de Janeiro, 2017; v. 39, n. 3, p. 128-141. 

 

ARAÚJO, A. D. A., SANTOS, A. C. O. D. Segurança alimentar e indicadores 

socioeconômicos de gestantes dos distritos sanitários II e III, Recife – Pernambuco. 
Rev. APS. 2016; v. 19, n. 3, p. 466-475. 

 

ARAÚJO, E. S., et al. Consumo alimentar de gestantes atendidas em Unidades de 

Saúde. O Mundo da Saúde, São Paulo - 2016; v. 40, n. 1, p. 28-37. 

 

AZEVEDO, D. V., SAMPAIO, H. A. C. Consumo alimentar de gestantes 

adolescentes atendidas em serviço de assistência pré-natal. Rev. Nutr., Campinas, 

2003; v. 16, n. 3, p. 273-280. 

 

BAEK, K, et al. TNF-α Upregulates Sclerostin Expression in Obese Mice Fed a 

High-Fat Diet. J Cell Physiol, 2013; v. 229, n. 5, p. 640-50. 

 

BAIÃO, M. R., DESLANDES, S. F. Gravidez e comportamento alimentar em 

gestantes de uma comunidade urbana de baixa renda no Município do Rio de 

Janeiro, Brasil. Cad Saude Publica. 2008; v. 24, n. 11, p. 2633-2642. 

 

BAIÃO, M. R., DESLANDES, S. F. Práticas alimentares na gravidez: um estudo 

com gestantes e puérperas de um complexo de favelas do Rio de Janeiro, Brasil. 
Rev Ciência & Saúde Coletiva, 2010; v. 15, n. 5, p. 3199-3206. 

 

BERTIN, R. L. et al. Métodos de avaliação do consumo alimentar de gestantes: uma 

revisão. Rev. Bras. Saúde Mater. Infant.,  Recife, 2006; v. 6, n. 4, p. 383-390. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.153, de 22 de maio de 2014. Redefine os 

critérios de habilitação da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), como 

estratégia de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e à saúde integral da 

criança e da mulher, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 2014b. [internet]. 

[acesso em 12 de junho de 2018]. Disponível em 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt1153_22_05_2014.html 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 729 de 03 de maio de 2005. Institui o 

Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A e dá outras providências. 2005a. 

[internet]. [acesso em 12 de junho de 2018]. Disponível em 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2005/prt0729_13_05_2005.html 

 



48 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. Protocolos do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – 

SISVAN na assistência à saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2008a. 61 p.: il. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. Guia alimentar para a população brasileira. 2. ed., 1. reimpr. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2014a. 156 p.: il. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. Programa Nacional de Suplementação de Ferro: manual de 

condutas gerais / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 

de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2013b. 24 p.: il. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. Manual de condutas gerais do Programa Nacional de 

Suplementação de Vitamina A / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 

Departamento de Atenção Básica. - 2. ed. - Brasília : Ministério da Saúde, 2013a. 38 p.: 

il. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. Manual operacional do Programa Nacional de Suplementação de 

Ferro / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção 

Básica. - Brasília: Ministério da Saúde, 2005b. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Guia alimentar para a 

população brasileira: promovendo a alimentação saudável. Brasília: Ministério da 

Saúde, 2008b. 210 p. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de 

Análise da Situação de Saúde. Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos. 

Brasília: Ministério da Saúde; 2018. [internet]. [acesso em 17 de junho de 2018]. 

Disponível em http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sinasc/cnv/nvuf. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 

Vigilância de Doenças e Agravos não Transmissíveis e Promoção da Saúde. VIGITEL 

Brasil 2016: Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por 

Inquérito Telefônico. Estimativas sobre frequência e distribuição sociodemográfica 

de fatores de risco e proteção para doenças crônicas nas capitais dos 26 estados 

brasileiros e no Distrito Federal em 2016. - Brasília: Ministério da Saúde, 2017. 160 

p.: il. 

 

BRESSAN, J., et al. Impacto hormonal e inflamatório de diferentes composições 

dietéticas: ênfase em padrões alimentares e fatores dietéticos específicos. Arq Bras 

Endocrinol Metab,  São Paulo, 2009;  v. 53, n. 5, p. 572-581. 

 

BUENO, A. A., BESERRA, J. A. S., WEBER, M. L. Características da alimentação 

no período gestacional. LifeStyle Journal, São Paulo, 2016; v. 3, n. 2, p. 30-43. 

 



49 

 

CAMARGO, R. M. S., et al. Factors associated with iron deficiency in pregnant 

women seen at a public prenatal care service. Rev. Nutr., Campinas, 2013; v. 26, n. 

4, p. 455-464. 

 

CAMPOS, A. B., et al. Ingestão de energia e de nutrientes e baixo peso ao nascer: 

estudo de coorte com gestantes adolescentes. Rev Nutr. 2013; v. 26, n. 5, p. 551-61. 

 

CAPELLI, J. C. S., et al. Peso ao nascer e fatores associados ao período pré-natal: 

um estudo transversal em hospital maternidade de referência. Ciência & Saúde 

Coletiva. 2014, v. 19, n. 7, p. 2063-2072. 

 

CARVALHO, N. S., et al. Dietary patterns and significance of nutrition for women 

with low-risk pregnancy. Rev. Nutr., Campinas, 2017; v. 30, n. 2, p. 219-231. 

 

CASTRO, M. B. T., et al. Association between sociodemographics factors and 

dietary patterns during pregnancy. Rev. Nutr.,  Campinas, 2014; v. 27, n. 2, p. 173-

181. 

 

CHASSAING, B. Rôle de certains additifs alimentaires dans l’apparition d’une 

inflammation intestinale et du syndrome métabolique chez la souris. Med Sci 

(Paris), 2015; v. 31 n.6-7, p. 586-588. 

 

CIOFFI, C. E., FIGUEROA, J., WELSH, J. A. Added Sugar Intake among Pregnant 

Women in the United States: National Health and Nutrition Examination Survey 

2003-2012. J Acad Nutr Diet. 2018; v. 118, n. 5, p. 886-895. 

 

COELHO, N. L. P., et al. Dietary patterns in pregnancy and birth weight. Rev. 

Saúde Pública,  São Paulo, 2015; v. 49,  p. 62-72. 

 

COHEN J. F. W., et al. Associations of prenatal and child sugar intake with child 

cognition. Am J Prev Med. 2018; v. S0749-3797, n. 18, p. 31606-4.  

 

CRIVELLENTI, L. C., BARBIERI, P., SARTORELLI, D. S. Folate inadequacy in the 

diet of pregnant women. Rev. Nutr., Campinas, 2014; v. 27, n. 3, p. 321-327. 

 

CRIVELLENTI, L. C., ZUCCOLOTTO, D. C. C., SARTORELLI, D. S. 

Desenvolvimento de um Índice de Qualidade da Dieta Adaptado para Gestantes. 
Rev Saúde Pública, 2018; v. 52, p. 1-12. 

 

DAS, J. K., et al. Nutrition for the Next Generation: Older Children and 

Adolescents. Ann Nutr Metab. 2018; v. 72, n. 3, p. 56-64. 

 

DE JERSEY, S. J., et al. An observational study of nutrition and physical activity 

behaviours, knowledge and advice in pregnancy. BMC Pregnancy and Childbirth. 

2013; v. 13, p. 115. 

 

DE MOLA, C. L., et al. Low birth weight, preterm birth and small for gestational 

age association with adult depression: systematic review and meta-analysis. Br J 

Psychiatry. 2014; v. 205, n. 5, p. 340–347.  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29631269


50 

 

DE PAULA JÚNIOR, J. D., et al. Perfil da mortalidade neonatal no município de 

Ubá/MG, Brasil (2008-2010). Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde, 2017; v. 18, n. 

3, p. 24-31. 

 

DEMETRIO F. Pirâmide alimentar para gestantes eutróficas de 19 a 30 anos. Rev 

Nutr. 2010; v. 23, n. 5, p. 763-778. 

 

DOS SANTOS, Q. et al. Brazilian pregnant and lactating women do not change 

their food intake to meet nutritional goals. BMC Pregnancy and Childbirth, 2014; v. 

14, n. 1, p. 186-192.  

 

EATON, D. K., et al. Youth risk behavior surveillance - United States, 2007. 

MMWR Surveill Summ. 2008; v. 57, n. 4, p. 1-131.  

 

ENGLUND-ÖGGE, L., et al. Maternal dietary patterns and preterm delivery: 

results from large prospective cohort study. BMJ, 2014; v. 348, p. 1446-1464. 

 

FAZIO, E. S. et al. Consumo dietético de gestantes e ganho ponderal materno após 

aconselhamento nutricional. Revista Brasileira de Ginecologia Obstetrícia, São Paulo, 

2011; v. 33, n. 2, p. 87-92.  

 

FERREIRA, L. B., et al. Caracterização nutricional e sociodemográfica de 

lactantes: uma revisão sistemática. Ciênc. saúde coletiva,  Rio de Janeiro, 2018; v. 

23, n. 2, p. 437-448. 

 

FONSECA, M. R. C. C., et al. Ganho de peso gestacional e peso ao nascer do 

concepto: estudo transversal na região de Jundiaí, São Paulo, Brasil. Ciênc. saúde 

coletiva, 2014; v.19, n. 5, p.1401-1407. 

 

FRAGA, A. C. S. A., THEME FILHA, M. M. Factors associated with gestational 

weight gain in pregnant women in Rio de Janeiro, Brazil, 2008. Cad. Saúde Pública, 

Rio de Janeiro, 2014; v. 30, n. 3, p. 633-644. 

 

FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA (UNICEF). Quem espera 

espera. 2017. [internet]. [acesso em 17 de junho de 2018]. Disponível em: 

https://www.unicef.org/brazil/pt/quem_espera_espera.pdf 

 

GOLDENBERG, R. L., MCCLURE, E. M. Maternal, fetal and neonatal mortality: 

lessons learned from historical changes in high income countries and their 

potential application to low-income countries. Matern Health Recém-nascidol 

Perinatol 2015; v. 1, n.1, p. 3. 

 

GOMES, C. B., et al. Eating habits of pregnant and non-pregnant women: are there 

differences? Rev. Bras. Ginecol. Obstet., Rio de Janeiro, 2015; v. 37, n. 7, p. 325-332. 

 

GOMES, C. B., et al. Alta prevalência de inadequação da ingestão dietética de 

cálcio e vitamina D em duas coortes de gestantes. Cad. Saúde Pública, 2016; v. 32, 

n.12, p. e00127815. 

 



51 

 

GOMES, K. C. F., FERREIRA, V. R., GOMES, D. L. Qualidade da dieta de 

gestantes em uma unidade básica de saúde em Belém do Pará: um estudo piloto. 
Rev Ciência & Saúde 2015; v. 8, n. 2, p.54-58. 

 

GONZAGA, I. C. A., et al. Atenção pré-natal e fatores de risco associados à 

prematuridade e baixo peso ao nascer em capital do nordeste brasileiro. Ciência & 

Saúde Coletiva. 2016; v. 21, n. 6, p. 1965-1974.  

 

GOODARZI-KHOIGANI, M., et al. Impact of Nutrition Education in Improving 

Dietary Pattern During Pregnancy Based on Pender's Health Promotion Model: A 

Randomized Clinical Trial.  Iran J Nurs Midwifery Res. 2018; v. 23, n. 1, p. 18-25. 

 

GRIEGER, J. A., GRZESKOWIAK, L. E., CLIFTON, V. L. Preconception dietary 

patterns in human pregnancies are associated with preterm delivery. The Journal of 

Nutrition, 2014; v. 144, n. 7, p. 1075-1080. 

 

GURGEL, C. S. S., et al. Estado nutricional em vitamina A de puérperas 

adolescentes e adultas assistidas em maternidade pública. Rev. Nutr.,  

Campinas, 2016;  v. 29, n. 4, p. 473-482. 

 

HARVEY, K. A. et al. Trans fatty acids: induction of pro-inflamatory phenotype in 

endothelial cells. Lipids, Cham, 2012; v. 47, n. 7, p. 647-657.  

 

HENTGES D., et al. Concentrações de nitrito e nitrato em salsichas. Revista 

Brasileira em Promoção da Saúde, 2016; v. 29, n. 1, p. 27-33. 

 

HJERTHOLM, K. G., et al. Maternal dietary intake during pregnancy and its 

association to birth size in rural Malawi: A cross-sectional study. Matern Child 

Nutr. 2018; v. 14, n. 1, p. e12433. 

 

HOFFMANN, J. F., et al. Dietary patterns during pregnancy and the association 

with sociodemographic characteristics among women attending general practices 

in southern Brazil: the ECCAGe Study. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 2013; v. 

29, n. 5, p. 970-980.  

 

HOFFMANN, R. Determinantes da insegurança alimentar no Brasil em 2004 e 

2009.  Segur. Aliment. Nutr., Campinas, 2013; v. 20, n. 2, p. 219-235. 

 

HORAN, M. K., et al. The association between maternal dietary micronutrient 

intake and neonatal anthropometry - secondary analysis from the ROLO study. 
Nutr J. 2015; v. 14, n. 1, p. 105-115. 

 

HWANG, I. R., et al. Association between prolonged breastfeeding and bone 

mineral density and osteoporosis in postmenopausal women: KNHANES 2010-

2011. Osteoporosis International, 2016; v. 27, n.1, p. 257-265. 

 

INSTITUTE OF MEDICINE (IOM). Dietary reference intakes (DRIs) 

Recommended intakes for individuals. Food and Nutrition Board National Academic, 

2004.   

 

https://link.springer.com/journal/198


52 

 

INSTITUTE OF MEDICINE (IOM). Dietary reference intakes for energy, 

carbohydrate, fiber, fat, fatty acids, cholesterol, protein and amino acids 

(macronutrients). Washington, DC: National Academic Press, 2005.  

 

INSTITUTE OF MEDICINE (IOM). Weight Gain During Pregnancy: Reexamining 

the Guidelines. Washington, DC: The National Academies Press, 2009.   

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, Coordenação de 

Trabalho e Rendimento. Pesquisa de orçamentos familiares 2008-2009: análise do 

consumo alimentar pessoal no Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 2011. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa de 

Orçamentos Familiares 2008–2009: avaliação nutricional da disponibilidade 

domiciliar de alimentos no Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa nacional 

por amostra de domicílios: síntese de indicadores 2015. Rio de Janeiro: IBGE, 2016. 

 

KARNOPP, E. V., et al. Food consumption of children younger than 6 years 

according to the degree of food processing. J Pediatr (Rio J). 2017; v. 93, n. 1, p. 70-

78. 

 

KJØLLESDAL, M. K. R. HOLMBOE-OTTESEN, G. Dietary Patterns and Birth 

Weight - a Review. AIMS Public Health. 2014; v. 3, n. 4, p. 211-225. 

 

KNUSDEN, V. K., et al. Major dietary patterns in pregnancy and fetal growth. Eur 

J Clin Nutr. 2008; v. 62, n. 4, p. 463-470. 

 

KOCYŁOWSKI, R., et al. Assessment of dietary intake and mineral status in 

pregnant women. Arch Gynecol Obstet. 2018; v. 297, n. 6, p. 1433-1440. 

 

LACERDA, E. M. A., et al. Consumo alimentar na gestação e no pós-parto segundo 

cor de pele no município do Rio de Janeiro. Rev Saude Publica. 2007; v. 41, n. 6, p. 

985-994. 

 

LACERDA, K. S. S. L., et al. Prevalência da inadequação no consumo de nutrientes 

entre gestantes atendidas em unidades básicas de saúde. Rev Bras Promoç Saúde 

2014; v. 27, n. 1, p. 357-364. 

 

LÍRIO, T. F., BRITO, B. M. S., ANTUNES, W. L. Avaliação dos níveis de nitrito em 

salsichas comercializadas na cidade de Macaé/RJ. Revista de Engenharias da 

Faculdade Salesiana 2017; n. 6, p. 10-14. 

 

MARTIN, C. L., SOTRES-ALVAREZ, D., SIEGA-RIZ, A. M. Maternal Dietary 

Patterns during the Second Trimester Are Associated with Preterm Birth. J Nutr. 

2015; v. 145, n. 8, p. 1857-1864.  

 

MARTINS, A. P. B., BENICIO, M. H. D. Influência do consumo alimentar na 

gestação sobre a retenção de peso pós-parto. Revista de Saúde Pública, São Paulo, 

2011; v. 45, n. 5, p. 870-877.  



53 

 

 

MELO, A. S. O., et al. Estado nutricional materno, ganho de peso gestacional e peso 

ao nascer. Rev Bras Epidemiol 2007; v. 10, n. 2, p. 249-257. 

 

MENDES, C. Q. S., et al. Low birth weight in a municipality in the southeast region 

of Brazil. Rev Bras Enferm. 2015; v. 68, n. 6, p. 857-863. 

 

MONTEIRO, C. A., et al. NOVA. A estrela brilha. [Classificação dos alimentos. 

Saúde Pública]. World Nutrition. 2016; v. 7, p. 28-40. 

 

MORAES, A. B., et al. Tendência da proporção de baixo peso ao nascer, no período 

de 1994- 2004, por microrregião do Rio Grande do Sul, Brasil: uma análise 

multinível. Cad Saúde Pública. 2011; v. 27 n. 2, p 229-40. 

 

MOURA, B. L. A., et al. Internações por complicações obstétricas na gestação e 

desfechos maternos e perinatais, em uma coorte de gestantes no Sistema Único de 

Saúde no Município de São Paulo, Brasil. Cad. Saúde Pública,  Rio de Janeiro, 2018; 

v. 34, n. 1,  p.  e00188016. 

 

NASCIMENTO, I. B., et al. Índice de massa corporal excessivo na gestação: 

influência no peso do recém-nascido. Arq. Catarin Med. 2018; v. 47, n. 1, p. 169-181. 

 

NORTHSTONE, K., EMMET, P., ROGERS, I. Dietary patterns in pregnancy and 

associations with socio-demographic and lifestyle factors. Eur J Clin Nutr. 2015; v. 

62, n. 4, p. 471-479. 

 

OLIVEIRA, A. C. M., TAVARES, M. C. M., BEZERRA, A. R. Insegurança 

alimentar em gestantes da rede pública de saúde de uma capital do nordeste 

brasileiro. Ciência & Saúde Coletiva, 2017; v. 22, n. 2, p. 519-526. 

 

OLIVEIRA, J., et al. Determinação espectrofotométrica de nitrito em produtos 

cárneos embutidos. Revista Brasileira de Higiene e Sanidade Animal, 2017; v.11, n.1, 

p. 19-31. 

 

OLIVEIRA, M. J., ARAUJO, W. M. C., BORGO, L. A. Quantificação de nitrato e 

nitrito em lingüiças do tipo frescal. Ciênc. Tecnol. Aliment., Campinas, 2005; v. 

25, n. 4, p. 736-742.  

 

O'MALLEY, E. G., et al. Maternal anaemia and folate intake in early pregnancy. J 

Public Health (Oxf). 2018. [internet]. [acesso em 17 de junho de 2018]. Disponível em 

https://doi.org/10.1093/pubmed/fdy013 

 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Diretriz: Suplementação diária de ferro 

e ácido fólico em gestantes. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2013. 

 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Mulheres e saúde: evidências de hoje, 

agenda de amanhã. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2009. [internet]. [acesso 

em 28 de junho de 2018]. Disponível em 

http://www.who.int/eportuguese/publications/Mulheres_Saude.pdf 

 



54 

 

PATHIRATHNA, M. L., et al. Impact of second trimester maternal dietary intake 

on gestational weight gain and neonatal birth weight. Nutrients 2017; v. 9, n. 6, p. 

627. 

 

PEDRAZA, D. F., et al. Baixo peso ao nascer no Brasil: revisão sistemática de 

estudos baseados no sistema de informações sobre nascidos vivos. Revista de 

Atenção à Saúde, 2014; v. 12, n. 41, p. 51-64. 

 

PUFFER, R. R., SERRANO, C. Patterns of birth weight. PAHO Scientific Publication 

n. 504, Washington: PAHO; 1987. 

 

RAUH, K., et al. Safety and efficacy of a lifestyle intervention for pregnant women 

to prevent excessive maternal weight gain: a cluster-randomized controlled 

trial. BMC Pregnancy and Childbirth. 2013; v. 13, n.1, p. 151. 

 

RIBEIRO, E. C. D., MORAES, P. M. O., MORAES, L. P. Caracterização nutricional 

de nutrizes na segunda etapa do método canguru de um Hospital Amigo da 

Criança. Revista Paraense de Medicina, Pará. 2015; v. 29, n. 3, p. 21-28. 

 

ROCHA, D. M., BRESSAN, J., HERMSDORFF, H. H. The role of dietary fatty acid 

intake in inflammatory gene expression: a critical review. Sao Paulo Med. J.,  São 

Paulo, 2017;  v. 135, n. 2, p. 157-168. 

 

RODRIGUES-PALUCCI, C. M., LOUREIRO, S. R.. Indicators of problems 

evaluated by parents and children stratified by birth weight. Estud. psicol. 

(Campinas), Campinas, 2017; v. 34, n. 1, p. 107-117. 

 

SANTOS, D. K. S., et al. Estado nutricional pré-gravídico e gestacional. Desafios, 

2017; v. 4, n. 3, p. 83-90. 

 

SEABRA, G., et al. Sobrepeso e obesidade pré-gestacionais: prevalência e desfechos 

associados à gestação. Rev. Bras. Ginecol. Obstet.,  Rio de Janeiro, 2011; v. 33, n. 

11, p. 348-353. 

 

SEMPREBOM, R. M., RAVAZZANI, E. Avaliação nutricional e análise da ingestão 

protéica em gestantes. Cadernos da Escola de Saúde, Curitiba, 2014; v. 11, p.103-115. 

 

SHIN, D., LEE, K. W., SONG, W. O. Pre-Pregnancy Weight Status Is Associated 

with Diet Quality and Nutritional Biomarkers during Pregnancy. Nutrients, 2016; 

v. 11, n. 8, p. 162-173. 

 

SILVA, L. S. V., et al. Micronutrientes na gestação e lactação. Rev. Bras. Saúde 

Matern. Infant., Recife, 2007; v. 3, p. 237-244. 

 

SILVA, T. R. S. R. Fatores de risco maternos não biológicos para o baixo peso ao 

nascer na América Latina: revisão sistemática de literatura com meta-

análise. Einstein (São Paulo),  2012;  v. 10, n. 3, p. 380-385. 

 

SOUZA, A. M. A gestação e a nutrição. Cadernos da Escola de Saúde, 2017; v. 2, n. 4, 

p. 165-168. 



55 

 

 

SURITA, F. G. C., et al. Fatores associados ao baixo peso ao nascimento entre 

adolescentes no Sudeste do Brasil. Rev. Bras. Ginecol. Obstet.,  Rio de Janeiro, 2011; 

v. 33, n. 10, p. 286-291. 

 

TAVARES, M. P., et al. Estado nutricional e qualidade da dieta de nutrizes em 

amamentação exclusiva. Acta paul. enferm., São Paulo, 2013; v. 26, n. 3, p. 294-298.  

 

THOMPSON, J. M. D. Maternal dietary patterns in pregnancy and the association 

with small-for-gestational-age infants. Br J Nutr., 2010; v. 103, n. 11, p. 1665-1673. 

 

UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND, WORLD HEALTH ORGANIZATION. 

Low Birthweight: Country, regional and global estimates. UNICEF, New York, 

2004. 

 

VAN LIESHOUT, R. J., et al. Impact of extremely low‐birth‐weight status on risk 

and resilience for depression and anxiety in adulthood. J Child Psychol Psychiatr, 

2018; v. 59, p. 596-603.  

 

VASCONCELOS, L. G., et al. Insufficient intake of alpha-linolenic fatty acid 

(18:3n-3) during pregnancy and associated factors. Rev. Nutr.,  Campinas, 2017; v. 

30, n. 4, p. 443-453. 

 

VIANA, K. J., et al. Birth weight in Brazilian children under two years of age. Cad. 

Saúde Pública, 2013; v. 29, n. 2, p. 349-356. 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global Nutrition Targets 2025: Low birth 

weight policy brief. Geneva, World Health Organization, 2014. 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Guideline: Calcium supplementation in 

pregnant women. Geneva, World Health Organization, 2013. 

 

YANG, Z., HUFFMAN, S. L. Review of fortified food and beverage products for 

pregnant and lactating women and their impact on nutritional status. Maternal & 

child nutrition, 2011; v. 7, n. 3, p. 19-43. 

 

 

 

 



56 

 

APÊNDICE 

APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO DE INFORMAÇÕES GERAIS 

QUESTIONÁRIO DE INFORMAÇÕES GERAIS 

Nome:______________________________________________Idade:___________ 

Bairro onde mora:_____________________________________ 

Naturalidade:___________________________                    

Estado civil:____________________________ 

Escolaridade:___________________________                            

Profissão:______________________________ 

Renda familiar: (   ) Menos que 1 salário mínimo.  

 (   ) 1 salário mínimo.                                                                                                                                    

(   ) Até 2 salários mínimos. 

 (   ) de 2 a 3 salários mínimos. 

Quantas pessoas moram em sua casa?________ 

Número de gestações:_________________                     

Número de filhos:_____________________     

Peso pré-gestacional na gestação: ____________Kg                  

Ganho de peso na gestação:__________Kg 

Tipo de parto:_________________________                          

Peso ao nascer do bebê:______________Kg 

Alojamento conjunto? SIM (   ) Não (   )      

Canguru?   SIM (   )  NÃO (   )        

UTI?    SIM (   )  NÃO (   ) 

Bebê amamentado exclusivamente ao seio? SIM (   )  NÃO (   ) 

Bebê recebeu fórmula infantil no hospital?    SIM  (   )  NÃO (   ) 

Caso sim, por que?___________________________________________________ 

Você conhece o Banco de Leite Humano (BLH)?  SIM (   ) NÃO (    )  

Caso sim, como conheceu? (   )  Rádio/televisão  (   ) Família/amigos (   )  Profissional 

de saúde. 

Você já precisou de ajuda do Banco de Leite Humano para amamentar seu bebê?  

SIM (   ) NÃO (   ) Caso sim, por que? ____________________________________ 

Para que serve o BLH? __________________________________________________ 
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ANEXOS 

ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Olá, meu nome é Beatriz Senna Ferreira (pesquisadora) e você está sendo 

convidada a participar da pesquisa “Estudo exploratório das motivações que levam 

mulheres adultas a buscarem atendimento em um Banco de Leite Humano do Rio de 

Janeiro”. Este estudo busca expor os motivos pelos quais mulheres procuram a unidade 

de Banco de Leite Humano (BLH) e obter informações suas e do seu bebê. 

Sua participação é voluntária, ou seja, você só participará se quiser. Caso aceite 

participar, você será submetida à aplicação de um questionário por uma entrevistadora 

treinada. A pesquisa será realizada a partir de uma entrevista individual, nesta unidade 

de saúde e você manifestará sua vontade e autorização de participação quando assinar 

este presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, TCLE. 

Esta pesquisa apresenta o risco mínimo que se refere ao possível incômodo 

gerado por alguma pergunta presente no roteiro. Além disso, você é totalmente livre 

para solicitar esclarecimentos e/ou retirar sua participação desta pesquisa em qualquer 

momento que desejar, sem nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador, com a 

Unidade de Saúde Hospital Maternidade Herculano Pinheiro ou com o BLH. Você 

receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e endereço para qualquer contato 

com a pesquisadora responsável. 

Vale esclarecer que não terá nenhum tipo de despesa, bem como não haverá 

remuneração ou recompensa de qualquer espécie decorrente de sua participação neste 

estudo. 

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 

Secretaria Municipal de Saúde  

Subsecretaria de Gestão 

Coordenadoria de Gestão de Pessoas 

Coordenação de Desenvolvimento Pessoal 
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Diante do exposto nos parágrafos anteriores eu, firmado abaixo, __________ 

________________________________ concordo em participar do estudo intitulado 

“Estudo exploratório das motivações que levam mulheres adultas a buscarem 

atendimento em um Banco de Leite Humano do Rio de Janeiro”. 

Eu fui completamente orientado pela pesquisadora Beatriz Senna Ferreira que 

está realizando o estudo, de acordo com sua natureza, propósito e duração. Eu pude 

questioná-lo sobre todos os aspectos do estudo. Além disto, ela me entregou uma cópia 

da folha de informações para os participantes, a qual li, compreendi e me deu plena 

liberdade para decidir acerca da minha espontânea participação nesta pesquisa.Depois 

de tal consideração, concordo em cooperar com este estudo e informar a equipe de 

pesquisa responsável por mim sobre qualquer anormalidade observada.Estou ciente que 

sou livre para sair do estudo a qualquer momento, se assim desejar.Minha identidade 

jamais será publicada. Os dados colhidos poderão ser examinados por pessoas 

envolvidas no estudo com autorização delegada do investigador. Estou recebendo uma 

cópia assinada deste Termo. 

Investigador: Nome: _________________________________________ 

                      Data: ___________________________________________ 

                      Assinatura: ______________________________________ 

Participante: Nome: __________________________________________ 

                     Data: ___________________________________________ 

                     Assinatura: _______________________________________ 

Pesquisador Responsável: Nome: ________________________________ 

                          Data:__________________________________ 

             Assinatura: _____________________________  

 

Para maiores informações sobre esta pesquisa ou para retirar a sua participação 

ligue para Beatriz Senna Ferreira, Tel.: (21) 97141-1498. Ou entre em contato 

conosco no Hospital Maternidade Herculano Pinheiro, Avenida Ministro Edgar 

Romero, 276, Madureira, RJ, CEP: 20211-360, Tel.: (21) 2458-8610. Comitê de 

Ética em Pesquisa Tel.: (21) 2215-1485, e-mail: cepsms@rio.rj.gov.br / 

cepsmsrj@yahoo.com.br 



59 

 

ANEXO B - FORMULÁRIO DE MARCADORES DO CONSUMO ALIMENTAR 

   

 

 

 

 

 

 

FONTE: Brasil, 2008. 
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ANEXO C - PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA 
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FONTE: Plataforma Brasil 


