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Resumo
Introdução: Este projeto de intervenção refere-se ao número expressivo de gestantes com

sobrepeso/ obesidade na comunidade adscrita da unidade básica de saúde de Alto Porã,
no município de Ivaiporã-PR. Mesmo com a estratégia de Saúde da Família e bons resul-
tados em indicadores de saúde materno infantil, ainda há vulnerabilidades em relação às
gestantes, sendo este um público que necessita de atenção. Objetivo: O presente estudo
teve como objetivo desenvolver ações de intervenção imediatas ao detectar alteração no
controle de peso da gestante durante o preenchimento dos dados e gráficos do cartão na
unidade básica de saúde de Alto Porã, no município de Ivaiporã-PR. Os dois principais ei-
xos específicos do projeto de intervenção foram: realizar orientação nutricional na primeira
consulta do pré-natal para prevenção do sobrepeso/obesidade e tambem do baixo peso do
feto; criar grupo quinzenal com gestantes, em especial aquelas com sobrepeso/obesidade, 
para discutir estratégias e experiências de sucesso. Metodologia: Serão realizadas reu-
niões com as gestantes quinzenalmente na UBS de Alto Porã, além do acompanhamento
no pré-natal e puerpério, orientado a partir dos manuais compreendendo exame físico geral
e gineco-obstétrico. A implantação do grupo de gestantes será a partir do mês de Fevereiro
de 2018 e as consultas de pré-natal já são realizadas na rotina da unidade ESF de Alto
Porã. Os profissionais responsáveis serão: médico, enfermeiro, técnico de enfermagem,
ACS, com o envolvimento da equipe NASF quando necessário. Resultados Esperados:
Com a implementação das ações propostas neste estudo, espera-se reduzir a prevalência
dos casos de sobrepeso/ obesidade na gestação e seus agravos em saúde.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde, Gestantes, Nutrição Pré, Obesidade, Sobre-
peso
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1 Introdução

Alto Porá é originado de uma comunidade moradores rurais que permanece até os dias
atuais com a característica prioritariamente agrícola. Com moradores de até 3 gerações
é um lugar tranquilo distante 12 quilômetros da cidade de Ivaiporã , não propicia aos
moradores oportunidades de emprego, fazendo com que tenha um fluxo grande de pes-
soas nas estradas pela manha e tarde. Os moradores constituem uma mistura singular
de trabalhadores rurais, donas de casa, universitários, moradores de área rural invadida
e irregular, idosos sem cuidadores ou parentes, estudantes, desempregados, transeuntes,
pessoas com poder aquisitivo alto e escolheram por ser distante da cidade e tranquilo.
É uma comunidade com comercio limitado, sem farmácias, academias, supermercados e
entretenimentos. No distrito tem igreja, escola com ensino médio, dois mercadinhos, Uni-
dade Básica de Saúd. . Possui uma área territorial invadida, que causa algum inconivente
ao local, por trazer conflitos entre seus moradores, além das ligação irregulares de água
e energia elétrica. Temos casos de assalto e violência física às casas de idosos que vivem
sozinhos, uso e comercio de drogas ilícitas entre os jovens.

Por ser muito diversa, a comunidade possui desde casas de alto padrão até famílias
vivendo em um cômodo de chão batido sem energia nem banheiro. A maioria das residên-
cias não possuem esgoto e utilizam fossa séptica, assim como poços para manutenção da
água local. Casas de alvenaria se alternam em meio a casas de madeira e outros materiais.
Existem muitos terrenos com sucata e baldios. As ruas são cobertas de pedras regulares e
estruturadas. Muitas famílias recebem benefícios e estes são a única fonte de renda, outras
são proprietárias de terra ou comércios na sede do município, outros são aposentados e
alguns idosos ainda trabalham em suas pequenas chácaras. É  importante ressaltar que a
escolha da maioria das pessoas de viverem neste local por gostarem e não apenas falta de
opção. Essa particularidade cria um vinculo , uma identidade e o sentimento de querer
melhorar esse local. Tornando as ações proposta, com aderência de parte da comunidade.

A população atendida na área é composta por 550 mulheres e 524 homens, sendo 251
menores de 20,anos 574 de 20 a 59 anos e 208 maiores de 60 anos. Na unidade básica de
saúde, são realizados grupos de discussão mensal com informações nutricionais, cuidados
de higiene, esclarecimento sobre atividades não apropriadas ou inadequada para cada caso,
uso correto e continuo em quantidade e horários das medicações. Os atendimentos são
agendados e temos vagas para emergências. As queixa mais prevalentes são: dor na nuca,
cefaleia, visão turva, mal estar e relacionados a pico pressórico (27,5%), tristeza, choro,
insônia e sintomas relacionados a depressão (11,5%), febre, dispneia, tosse e sintomas
relacionados a vias respiratórias (6,5%), dor lombar, irradiação para membros (5,5%) e
tontura, formigamentos, fraqueza, dor no corpo, feridas e sintomas relacionados a diabetes
(5,5%) baseados no registro da unidade em um mês do ano de 2016.
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Destaca-se o elevado número de óbitos neonatal no ano de 2015 de todo o município,
sendo 6 no total, com morte inclusive de gemelar. Porem, na comunidade não houve óbito
no ano de 2016. A area tem 100% de alcance vacinal nas crianças de até 1 ano de vida e
as gestantes com mais de 7 consultas no pré natal chegou a 95% em 2015. Mesmo com a
estratégia de Saúde da Família e bons resultados em indicadores de saúde materno infantil,
ainda há vulnerabilidades em relação às gestantes, sendo este um público que necessita
de atenção. O fato do numero excessivo de gestante com sobrepeso/obesidade chamou
a atenção e por isso foi definido maior cuidado neste quesito e decidido estabelecer um
projeto para implementação do protocolo do Ministerio da Saude e a Linha Guia do Mãe
Paranaense através de um projeto, tendo em vista: estratificação de risco correta e efetivo
preenchimento do cartão na gestante com sobrepeso/ obesidade para encaminhamento /
tratamento no ato da alteração.

O estudo sobre o acompanhamento do ganho de peso na gestação, apesar de constante
na carteirinha da gestante, nem sempre é feito como define o protocolo do Ministério da
Saúde. Por esse motivo é pertinente discutir alguns pontos referentes ao controle mensal
do ganho de peso. Por a gestante ser da comunidade e estar sempre na consulta, fica
acessível de mensurar eventuais alterações e intervir a tempo. Tornando assim o projeto
plausível e sem custo adicional de profissionais e materiais. No momento em que se tem um
numero crescente da obesidade no país, é pontual abordar tal tema. Principalmente pelo
perfil da comunidade que tem pouca informação sobre a importância e as consequências
da manutenção do peso durante a gestação.
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2 Objetivos

2.1 Objetivo geral
- Desenvolver ações de intervenção imediatas ao detectar alteração no controle de peso

da gestante durante o preenchimento dos dados e gráficos do cartão.

2.2 Objetivos específicos
- Realizar orientação nutricional na primeira consulta do pré-natal para prevenção do

sobrepeso/obesidade e tambem do baixo peso do feto.
- Criar grupo quinzenal com gestantes, em especial aquelas com sobrepeso/obesidade, 

para discutir estratégias e experiências de sucesso.
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3 Revisão da Literatura

A obesidade, apresenta-se como um problema de Saúde Pública no mundo de hoje,
no Brasil, o número de pessoas obesas é próximo de 18 milhões, porém, somando o total
daqueles considerados acima do peso este número sobe para 70 milhões, na qual 40% da
população total, sendo considerado um país de transição nutricional. É uma enfermidade
multicausal com etiologia multifatorial, envolvendo aspectos biológicos, históricos, ecoló-
gicos, políticos, socioeconômicos, psicossociais e culturais(TEODORO; KOGA; NAKASU,
2017). Sendo de etiologia multicausal, a obesidade sofre influência de fatores orgânicos,
psíquicos e/ou sociais17, que podem atuar isoladamente ou em conjunto sobre o indivíduo.
Fatores genéticos associados com fatores ambientais, tais como maior disponibilidade de
alimentos industrializados, e vida sedentária facilitam o desencadeamento da obesidade.
Alguns autores afirmam que fatores sócio-econômico-culturais e ambientais exercem ação
sobre a ingestão excessiva de alimentos e, com isto, provocam no indivíduo um elevado
aumento de peso1,17. Resumindo, pode-se dizer que a obesidade resulta de um excesso
relativo de ingestão calórica para o gasto energético necessário de um dado organismo le-
vando, com isso, a um aumento na síntese de gordura ou a uma diminuição de mobilização
da mesma.

Trata-se de uma desordem, ou doença metabólica, caracterizada por um ganho de peso
corporal em relação à média de peso para a altura, pode ser definida como um excesso
de tecido adiposo no organismo, ou a pessoa que apresenta um aumento de peso de 20%
em relação ao peso padrão para a altura. Pode afetar qualquer pessoa independente da
idade.

O aumento de prevalência do sobrepeso durante a gestação pode acarretar complica-
ções ao concepto como: abortamento espontâneo, macrossomia, restrição de crescimento
intrauterino, parto prematuro, baixo peso ao nascer e aumento das taxas de morbimorta-
lidade perinatal.(MARANO, 2008) Nas gestantes: hiperlipidemias, (diabetes gestacional),
hipertensão arterial, que na gestação aparece como principal causa de morbidade materna
entre grávidas obesas, hipertensão induzida pela gestação.

Vários países desenvolvidos apresentam aumentos consideráveis na prevalência da obe-
sidade, o que tem levado alguns deles, como por exemplo, os EUA e alguns países euro-
peus, a considerá-la como um dos problemas mais preocupantes de Saúde Pública, na
atualidade 1,13,38. A prevalência da obesidade, nos EUA, na população adulta, está em
torno de 25% a 45% 35. O Brasil, apesar de ser um país em desenvolvimento, apresenta
peculiarmente regiões com problemas de saúde cujas características retratam realidades
sócio-econômicas diferentes. O exemplo típico deste fato é a região metropolitana de São
Paulo que, pelas características de desenvolvimento econômico, apresenta tanto doenças
degenerativas e metabólicas, que são mais freqüentes em países desenvolvidos, quanta en-
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fermidade infecto-contagiosa e desnutrição, mais comuns nos países em desenvolvimento.
Importantes constatações afirmam que as complicações da obesidade materna se rela-

cionam mais ao peso antes da gestação e não tanto ao ganho ponderal durante a gravidez
ou ao peso no momento do parto Há maior risco de aborto espontâneo em mulheres obe-
sas, independente do modo de concepção, se natural ou assistida. Um estudo caso-controle
avaliou o risco de aborto espontâneo em 1.644 gestantes obesas comparadas a um grupo-
controle pareado por idade em 3.288 mulheres com IMC considerado normal. O trabalho
demonstrou que a obesidade estava associada com um risco aumentado de aborto tanto
no primeiro trimestre quanto o de abortos recorrentes (MARANO, 2008). Apesar destas
publicações, a extensão desse impacto permanece controversa.

No entanto estudiosos apontam importantes constatações e afirmam que as compli-
cações da obesidade materna se relacionam mais ao peso antes da gestação e não tanto
ao ganho ponderal durante a gravidez ou ao peso no momento do parto (BRATTI et al.,
2016).

As síndromes hipertensivas durante o ciclo gravídico trata-se de uma grave complicação
na gravidez e puerpério. Defini-se pela pressão arterial igual ou maior de 140/90mmHg e
é classificada em hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, hipertensão crônica, eclâmpsia e
pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão crônica (OLIVEIRA et al., 2016)

Estudos apontam que os indicadores de mortalidade materna no Brasil são alarmantes
quando comparados a outros países, evidenciam falhas nas diretrizes políticas, nos pro-
fissionais de saúde e na sociedade como um todo. Portanto para modificar este cenário
é primordial que a assistência baseie-se pelo respeito aos direitos de cidadania das mu-
lheres, desde informações sobre seu estado clínico, as melhores evidências científicas, o
acolhimento as suas necessidades e a escuta qualificada.

A gravidez é um marco na vida da mulher, é um processo singular que pode trazer
inúmeras transformações no corpo e mente da gestante, durante a gestação gravides a mu-
lher pode se sentir insatisfeita com a própria imagem corporal. Essas mudanças podem
ocasionar insatisfação e descontentamento e afastam as gestantes do ideal de corpo propa-
gado e valorizado para as mulheres na cultura do corpo jovem ,belo e magro(TEODORO;
KOGA; NAKASU, 2017).

A gravidez e parto fazem parte de uma fase especial na vida da mulher, e geralmente
culminam em desfechos bem sucedidos. Entretanto fatores relativos à assistência inade-
quada, durante o pré-natal ou na condução do parto, podem culminar em óbito ou sequelas
definitivas para a mãe e o concepto..

Na prática obstétrica, compreendemos enquanto profissionais da área de saúde que, a
gestação, por si só, leva a mulher a um risco gravídico e quando associado a outros fatores
de risco, como por exemplo, a obesidade, podem predispor tanto a gestante quanto o
concepto à morbi-mortalidade materno-fetal..

Nesta pesquisa o sobrepeso materno aparece como principal fator de risco encontrado
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para alterações materno-fetais que resultam quase sempre. Portanto identificar os dos
fatores de risco gestacionais, evita desfechos materno-fetais desfavoráveis e as complicações
obstétricas e neonatais

Durante a gravidez o aumento de peso è natural devido ao aumento dos tecidos ma-
ternos e dos produtos da concepção.são mudanças fisoológicas,que podem vir associados
aos fatores nutricionais, sociodemográficos, obstétricos e comportamentais A inadequação
do ganho de peso durante a gradidez tem sido apontada como fator de risco tanto para a
mãe quanto para o concepto.(OLIVEIRA et al., 2016).

Na gestação ocorre mudanças no metabolismo materno a hiperinsulinemia, caracteriza
a gravidez como diabetogênica, devido as alterações hormonais que elevam a concentra-
ção de estrogênio e progesterona, juntamente com resistência insulínica (RI) induzida
pelas crescentes concentrações de cortisol, gonadotrofina coriônica e hormônio lactogênio
placentário, e decrescente concentração de adiponectina. que interagem entre si e criam
a ativação do mecanismo de lipólise na segunda fase da gestação, a fim de garantir os
nutrientes adequados para o feto (CALLEGARI, 2014).

A hiperglicemia durante a vida intra-uterina vem atrelada ao aumento do IMC e revela
que o estado de tolerância à glicose materno, durante a gestação, sobrepõe-se aos fatores
hereditários na determinação de obesidade no futuro dos filhos. A principal causa para
essa associação seria a hiperfunção prematura das células , observada pelos níveis elevados
de insulina no líquido amniótico ou do peptídeo no sangue do cordão umbilical , ou seriam
alterações hormonais e de substratos no feto causando distúrbios da regulação de centros
nervosos centrais no controle do metabolismo e do peso (BUZINAROI et al., 2008).

Como medida preventiva na detecção, controle e tratamento do diabetes gestacional,
independentemente da presença de fatores de risco, recomenda-se a realização de glicemia
de jejum na primeira consulta orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e a
Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) (DETSCH et al., 2011).

Durante as consultas pré-natais é imprescindível realizar a avaliação nutricional das
gestantes, pois nesta fase as necessidades nutricionais são elevadas, e o crescimento e
desenvolvimento do feto depende do estado nutricional materno. O sobrepeso na gestante
não é benéfico ao recém-nascido, pois que serve apenas para deteriorar o estado nutricional
materno e, não necessariamente, é canalizado para o feto (ROCHAI et al., 2005).

A avaliação antropométrica realizada durante as consultas de pré-natal é um instru-
mento de baixo custo que possibilita ao médico monitorar através do índice de massa
corporal (IMC), as modificações de crescimento, com baixa margem de erro. Possibili-
tando uma intervenção ao profissional de saúde a fim de evitar e diminuir os indicadores
de morbimortalidade, através da detecção precoce dos fatores de risco maternos e fe-
tais,(BALDISSEROTO, 2015). Nas décadas de 30, 50 e 70 os programas voltados à saúde
materno-infantil eram precários, sem a integração entre os outros programas federais e
inexistia uma aviação do perfil municipal. Com objetivos de oferecer uma atenção integral
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durante a gestação e à criança nos primeiros anos de vida, várias ações vem sendo im-
plantadas através das políticas públicas de saúde voltadas à população materno-infantil
para a prevenção e redução da mortalidade materno-infantil.

Em 1980, através de movimentos feministas, o descontentamento das mulheres em re-
lação com o sistema de atendimento às parturientes aflorou, como estratégia de melhorias
no atendimento na saúde da mulher, o Ministério da Saúde do Brasil lançou, em 1984,
o “Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher: bases de ação programática”
(PAISM), com o objetivo de assistir integralmente a mulher (BALDISSEROTO, 2015).

O perfil da mortalidade materna no Brasil nos anos de 2000 a 2009. Apontavam um
aumento na incidência de 11,9% no número absoluto de mortes maternas brasileiras e
no Coeficiente de Mortalidade Materna do país, de 52,29 para 65,13 mortes maternas a
cada 100 mil nascidos vivos. Dentre as principais causas dos oram: as pré-existentes da
mãe, que complicam a gravidez, o parto e o puerpério (17,1%); eclampsia(11,8%); hi-
pertensão gestacional com proteinúria significativa (6,2%); hemorragia, pós-parto (5,8%);
infecção puerperal (5,1%) e descolamento prematuro de placenta, (4,2%). Verificou-se
maior número de óbitos maternos nas mulheres com 4 a 7 anos de escolaridade (23,8%),
da raça/cor parda (42,7%), com estado civil solteira (53,1%) e de 20 a 29 anos de idade
(41,8%)(OLIVEIRA et al., 2016).

No Paraná, após a análise dos indicadores de mortalidade materna e infantil com a
Razão de Mortalidade Materna (RMM), que era de 57,64/100.000 Nascidos Vivos (NV)
em 2002, aumentou para 65,11/100.000 Nascidos Vivos em 2010, e a mortalidade infantil,
que era de 16,72/1.000NV em 2002, diminuiu para 12,15/1.000NV em 2010, foi implantada
em 2012, no Paraná a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa/PR) o Programa
Rede Mãe Paranaense (PRMP). Com bases no marco conceitual das Redes de Atenção à
Saúde (RAS) com ênfase no fortalecimento e organização da Atenção Primária à Saúde
(APS) a partir da captação precoce da gestante e seu acompanhamento, e da criança nos
primeiros anos de vida (BRATTI et al., 2016).
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4 Metodologia

O presente trabalho procura avaliar as gestantes de acordo com protocolos e linha guia
e adequar a realidade local inserindo algumas alternativas para intervenção sobrea obesi-
dade gestacional detectada. Participarão deste projeto, todas as gestantes cadastradas na
área de abrangência da Unidade Básica de Saúde (UBS) de Alto Porã, do município de
Ivaiporã/PR. Serão realizadas reuniões com as gestantes quinzenalmente na UBS de Alto
Porã, além do acompanhamento no pré-natal e puerpério, orientado a partir dos manuais
compreendendo exame físico geral e gineco-obstétrico.

Os instrumentos utilizados pela pesquisa serão: ficha de acompanhamento da Gestante,
registro eletrônico da gestante no programa SIS pré-natal; abertura da Caderneta da
Gestante; por ser fundamental para o registro das informações de acompanhamento da
gestação e deve ser parte essencial durante o pré-natal.

A caderneta deverá ser utilizada em todas as consultas do pré-natal, nela o registro
das informações de acompanhamento da gestação e deve ser parte essencial do processo de
trabalho dos profissionais de saúde. As informações inseridas na caderneta podem apoiar
o profissional no diálogo com a gestante e nas ações de educação em saúde, e ajudam a
gestante a esclarecer dúvidas, se preparar para o parto e a amamentação, conhecer seus
direitos, os sinais de alerta, entre outros.

As ações específicas de acompanhamento das gestantes serão:

• Consultas pré-natal: Realizar a consulta de pré-natal de gestantes de baixo risco,
intercalando os atendimentos com a enfermeira (o), dependendo da classificação de
grau de risco ou necessidade;

• Complementar a avaliação de risco durante a consulta;

• Identificar as gestantes de risco e encaminhá-la para a unidade de referência.

• A periodicidade das consultas deve ser: até 33 semanas - Mensal; de 34 a 38 semanas
- Quinzenal; de 39 a 40 semanas - semanal; de 40 a 42 semanas - de 03 em 03 dias;

• Na consulta pré-natal serão realizados os seguintes procedimentos: avaliação clínica;
avaliação obstétrica; avaliação do estado nutricional; repercussões mútuas entre as
condições clínicas da gestante e a gravidez; avaliação do tipo de parto a ser indicado;
abordagem dos aspectos emocionais e psicossociais.

• Avaliação clínica: fazer uma história completa para tentar detectar precocemente os
sinais de risco que possam estar presentes desde o início da gestação. Solicitar os
exames necessários para cada trimestre gestacional.
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• Avaliação obstétrica: cálculo da idade gestacional, avaliação e análise através da
antropométrica (ganho ponderal, pressão arterial e crescimento uterino). A avaliação
do crescimento e as condições de vitalidade.

• Avaliação do estado nutricional: preencher o gráfico no cartão da gestante, anali-
sando o peso, semanas de gestação e altura uterina. Calibrar as balanças dos serviços
da rede para que apresentem o mesmo padrão.

Na avaliação das repercussões mútuas entre as condições clínicas da gestante e a
gravidez, avaliar o estado de saúde geral da gestante, doenças pré-existentes, gestação
anteriores, antecedentes obstétricos. Além da rotina de consultas e acompanhamento, a
equipe deverá estar apta e disponível para dar suporte aos aspectos emocionais e psi-
cossociais em conjunto com os demais profissionais de saúde da Estratégia de Saúde da
Família, no acompanhamento multidisciplinar, encaminhando para os serviços de: Psico-
logia, Nutrição e Serviço Social, quando necessário. Outra proposta é a criação de grupo
no aplicativo de bate-papo, inserindo a gestante assim que iniciar o pré natal com toda
a equipe de saúde para troca de informações, esclarecimentos de dúvidas mais simples,
interação dos sintomas na gravidez, aproximação e vinculo das participantes entre si.

Serão realizadas no mínimo de sete consultas, para o pré- natal de baixo risco, sendo
consideradas as consultas médicas e de enfermagem. As gestantes de alto risco serão
referenciadas ao serviço de gestação de alto risco, na clínica da mulher no município de
Ivaiporã/PR. Deverá ocorrer a alternância de consultas com o médico e com a enfermeira
até o término puerpério.

A implantação do grupo de gestantes será a partir do mês de Fevereiro de 2018 e
as consultas de pré-natal já são realizadas na rotina da unidade ESF de Alto Porã. Os
profissionais responsáveis serão: Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, ACS, com
o envolvimento da equipe NASF quando necessário. As atribuições específicas de cada
profissional serão:

Médico e enfermeiro: consulta pré-natal e visita domiciliar quando necessário;
Técnico de enfermagem: triagem para as consultas, administração de medicamentos

conforme prescrição médica, visita domiciliar quando necessário;
Agentes comunitários de saúde: visita domiciliar, busca ativa, participação no grupo;
As atividades com o grupo de gestantes serão desenvolvidas por todos os profissionais

das equipes ESF e NASF.
Para execução deste projeto de intervenção, os recursos humanos e financeiros estão

disponíveis, sendo ofertados pela Secretaria Municipal de Saúde, não havendo necessidade
de recursos adicionais. O projeto é de competência da equipe de saúde já existente, que
possui governabilidade e gerência sobre o processo de trabalho a ser implementado.
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No ano de 2015, foram observados no município de Ivaiporã PR, um elevado índice
de mortalidade neonatal. Em 2016 não foram registrados nenhum óbito. A área tem
alcance cobertura de consultas pré-natal de gestantes com mais de sete consultas durante
a gestação chegou a 95% em 2015. Mesmo com a estratégia de Saúde da Família e bons
resultados em indicadores de saúde materno infantil, ainda há vulnerabilidades em relação
às gestantes, sendo este um público que necessita de atenção. O fato do número excessivo
de gestantes com sobrepeso/obesidade chamou a atenção e por isso foi definido maior
cuidado neste quesito e decido estabelecer um projeto para implementação do protocolo
do Ministéúrio da Saude e a Linha Guia do Programa Mãe Paranaense através de um
projeto, tendo em vista: estratificação de risco correta e efetivo preenchimento do cartão
na gestante com sobrepeso/ obesidade para encaminhamento / tratamento no ato da
alteração.

O estudo sobre o acompanhamento do ganho de peso na gestação, apesar de constante
na carteirinha da gestante, nem sempre é feito como define o protocolo do Ministério da
Saúde. Por esse motivo é pertinente discutir alguns pontos referentes ao controle mensal
do ganho de peso. Devido a gestante ser da comunidade e frequentar periodicamente
as consultas, fica acessível mensurar eventuais alterações de peso e intervir em tempo,
tornando assim o projeto plausível e sem custo adicional de profissionais e materiais. No
momento em que se tem um número crescente da obesidade no país, é relevante abordar
tal tema.,principalmente pelo perfil da comunidade que tem pouca informação sobre a
importância e as consequências da manutenção do peso durante a gestação.

Com a implementação das ações propostas neste estudo, espera-se reduzir a prevalência
dos casos de sobrepeso/ obesidade na gestação e algumas de suas consequências como:

- Facilitar o parto normal que pode ser prejudicado por fatores intrínsecos nas gestantes
obesas;

- Prevenir o desenvolvimento de hipertensão gestacional;
- Diminuir a ocorrência de indução da resistência à insulina;
- Prevenir complicações futuras na adolescência como obesidade e diabetes;
- Diminuir o risco de macrossomia fetal por hipertrigliceridemia;
- Diminuir ingestão de medicação para dores lombares e membros inferiores relacio-

nadas ao peso excessivo na gestação;
- Propiciar o aleitamento materno prejudicado pelo desconforto e cansaço causados

pela aumento da massa adiposa e circunferência abdominal, durante posição para ama-
mentação;

Enquanto limitações deste estudo, apontam-se os aspectos socioculturais das gestantes
da área de abrangência, tal como baixa escolaridade e baixa renda, sendo estes fatores con-
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siderados determinantes sociais do processo saúde-doença relevantes, que podem interferir
na adoção de hábitos de vida saudáveis.
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