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INTRODUÇÃO
A  gestação  é  uma  fase  de  muitas  alterações  no  organismo  da  mulher,

pesquisas  indicam  que  o  estado  nutricional  inadequado  é  afetado  na  maioria  das
gestantes  pelo  consumo  alimentar  errôneo  influenciando  no  risco  de
morbimortalidade  materna  e  fetal  (ROSA,  2014).  Nesta  fase,  há  um  aumento  das
necessidades  energéticas  devido  ao  crescimento  do  feto,  placenta,  dos  tecidos
maternos, e também para o próprio consumo da gestante (AZEVEDO, SAMPAIO, 2003).
A avaliação do estado nutricional deve ser realizada durante a gestação para verificar
as necessidades de energia e de nutrientes, bem como identificar fatores de riscos
nutricionais da mãe e do feto (AMARAL, BRECAILO, 2011).

Diante  disso,  o  objetivo  deste  estudo  foi  avaliar  o  estado  nutricional  de
gestantes atendidas em Unidades Básicas de Saúde no norte do Rio Grande do Sul.

DESENVOLVIMENTO
Foi realizado um estudo transversal, com todas as mulheres participantes do

grupo de gestantes da Unidade Básica de Saúde (UBS) do município de Tapejara/RS e
Sertão/RS.  Os  critérios  de  inclusão  foram:  gestantes  com idade  ≥18 até  ≤40 anos,
gestação de feto único, com idade gestacional igual ou inferior a 30 semanas e com
peso pré-gestacional  (conhecido ou aferido até o final  da 13ª semana gestacional).
Para avaliar o estado nutricional foram aferidos peso e altura e calculado o Índice de
Massa Corporal (IMC), conforme os critérios da curva de Atalah (1997) de acordo com
a semana gestacional.  Todas  as  gestantes  foram preservadas  através  do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido.

Foram avaliadas 17 gestantes, 11,8% (2) se encontravam na faixa etária de 18-
20 anos, 41,1% (7) entre 21-29 anos, 35,3% (6) na faixa etária 30-35 anos de idade e
11,8% (2) entre 36-40 anos de idade. Quanto ao estado civil, 58,8% (10) eram casadas,
17,6% (3) solteiras e 23,5% (4) viviam em união estável. Em relação à escolaridade,



41,2% (7) estudaram de 5-9 anos, ou seja, ensino fundamental completo/incompleto,
41,2%  (7)  estudaram  de  10-13,  que  corresponde  ao  ensino  médio
completo/incompleto,  11,8%  (2)  estudaram  de  14-17  anos,  ou  seja,  ensino  médio
completo/ensino superior  e apenas  5,9% (1)  estudaram de 0-4  anos  equivalente  a
analfabeto/ensino fundamental incompleto

 Quanto às informações acerca da idade gestacional (IG), 11,8% (2) estavam
no  período  da  1-13ª  semana,  equivalente  ao  1º  trimestre,  52,9%  (9)  estavam  no
período das 14-27ª semana,  correspondente ao 2° trimestre, 35,3% (6) estavam no
período a partir da 28ª, correspondente ao 3º trimestre. Ainda quanto a gestação,
verificou-se que 47,1% (8) estavam na primeira gestação, 35,6% (6) na segunda, 11,8%
(2) na terceira e 5,9% (1) na quarta gestação.

Em  relação  ao  estado  nutricional,  foi  avaliado  o  IMC  pré-gestacional,
mostrando  que  47,1%  (8)  gestantes  estavam  com  peso  adequado  e  47,1%  (8)
gestantes com sobrepeso, e 5,8% (1) com obesidade. Foi analisado ainda, o IMC atual e
constatado  que  41,2%  (7)  apresentavam  peso  adequado,  35,3%  (6)  apresentavam
sobrepeso,  11,8%  (2)  das  gestantes  estavam  com  baixo  e  com  obesidade
respectivamente.

Conforme o IMC pré gestacional verificou que 47,1% apresentava um estado
nutricional  adequado antes da gestação,  em contrapartida 52,9% (9) já estava com
excesso de peso antes da gestação, sendo que isso se torna um fator de risco durante
essa fase. 

Apesar  da maioria  ter  iniciado a gestação com peso adequado é essencial
chamar a atenção para o percentual de mulheres que permaneceram com sobrepeso
ou ainda, evoluíram para obesidade durante a gestação. Segundo Guo et al., (2015),
essas mudanças no estado nutricional fazem com que o ganho excessivo de peso seja
um  risco  elevado  para  desenvolvimento  de  inúmeras  morbidades,  podendo
desencadear disfunção obstétrica. Ainda durante a gestação, foi possível constatar o
baixo  peso,  não  pontuado  pelas  gestantes  ao  analisar  o  IMC  pré  gestacional,
aumentando  os  riscos  para  desfechos  prejudiciais  à  mãe  e  ao  bebê,  como  a
prematuridade (YAZDANI et al., 2012). 

CONSIDERAÇÕE S FINAIS:
Diante dos achados, verificou que o estado nutricional das gestantes requer

maior assistência, principalmente durante a gestação onde foi  contatado um maior
risco nutricional, seja de excesso de peso como baixo peso. 

Os resultados deste estudo, evidenciam que é fundamental avaliar o estado
nutricional pré gestacional e atual das gestantes, para que a UBS incentivem cada vez
mais ações de promoção de saúde, incluindo hábitos alimentares saudáveis durante a
gestação. 
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