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RESUMO 

Esta pesquisa tem como objeto da intervenção: Mulheres em estado de risco nutricional 

durante a gestação.  O mesmo possui como objetivo geral: Conhecer o perfil nutricional 

de gestantes atendidas na Atenção Básica da cidade de Francisco Ayres. E como 

objetivos específicos: descrever sobre as principais causas dos encaminhamentos; 

alertar sobre o risco do estado nutricional inadequado; enfatizar a importância do 

acompanhamento pré-natal e da orientação nutricional para as gestantes. Trata-se de 

um estudo transversal e uma pesquisa exploratória, descritiva e de abordagem 

quantitativa. Foram coletadas as medidas antropométricas de massa corporal, estatura 

e IMC. A pesquisa foi realizada com 10 gestantes com idades entre 17 e 34 anos e que 

realizam pré-natal na Atenção Básica da cidade de Francisco Ayres e os resultados 

foram categorizados, possibilitando a caracterização da população estudada. 

Permitindo caracterizar as gestantes seguinte maneira: nenhuma das gestantes tem 

baixo peso, seis (6) estão com peso adequado, duas (2) estão com sobrepeso e duas 

(2) em estado de obesidade. A revisão de literatura mostrou a importância da 

regularidade no acompanhamento pré-natal e da avaliação do estado nutricional e o 

ganho de peso das gestantes conforme a evolução gestacional e as possíveis 

complicações em virtude de um estado nutricional inadequado. Foi realizado um 

levantamento do perfil das gestantes através de uma avaliação com a nutricionista do 

NASF, possibilitando uma orientação baseado no estado nutricional individual de cada 

gestante, seguindo o protocolo de atendimento preconizado pelo Ministério da Saúde e 

que faz parte do plano de intervenção do referido trabalho. 
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ABSTRACT 

 

This research aims at intervention: Women in a state of nutritional risk during pregnancy. 

The same has the general objective: To know the nutritional profile of pregnant women 

attended in the Basic Care of the city of Francisco Ayres. And as specific objectives: 

describe about the main causes of referrals; warn about the risk of inadequate nutritional 

status; emphasize the importance of prenatal care and nutritional counseling for 

pregnant women. It is a cross-sectional study and an exploratory, descriptive and 

quantitative approach. The anthropometric measures of body mass, height and BMI were 

collected. The research was carried out with 10 pregnant women aged between 17 and 

34 years old who performed prenatal care in the city of Francisco Ayres and the results 

were categorized, allowing the characterization of the studied population. Allowing to 

characterize the pregnant women as follows: none of the pregnant women is 

underweight, six (6) are of adequate weight, two (2) are overweight and two (2) are in an 

obesity state. The literature review showed the importance of regularity in prenatal follow-

up and assessment of nutritional status and weight gain of pregnant women according 

to gestational evolution and possible complications due to an inadequate nutritional 

status. A survey of the profile of the pregnant women was carried out through an 

evaluation with the nutritionist of the NASF, allowing an orientation based on the 

individual nutritional status of each pregnant woman, following the protocol 

recommended by the Ministry of Health and that is part of the intervention plan of the 

referred job. 
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1 – INTRODUÇÃO 

1.1 – Análise de situações problemas do seu território 

A gestação é um período de profundas transformações no organismo materno. 

Tais fatos decorrem das alterações hormonais, maior carência de macro e 

micronutrientes relativa dificuldade de movimentação, além da variação de humor que 

costuma acompanhar este período da vida da mulher. A alimentação é essencial ao 

crescimento, sem a ingestão adequada dos alimentos o organismo não pode 

se desenvolver adequadamente. Esse fato se apresenta relevante na gravidez, visto 

que é um período da vida em que um ser vivo depende essencialmente da saúde e bem-

estar de outro. (CAPELLI, 2014) 



  Como nutricionista do NASF, a minha atuação se encontra no âmbito familiar e 

comunitário. Quanto a atenção nutricional individualizada, é feita indiretamente através 

de planejamento, organização, elaboração de protocolos de atendimento e de 

encaminhamento, formação e educação continuada com todos os outros profissionais 

de saúde da equipe do NASF como também em conciliação com a equipe geral da ESF. 

Seja esse acolhimento da população por demanda espontânea ou programada. 

Esta pesquisa investiga o seguinte questionamento: O aumento do número de 

gestantes encaminhadas para cuidado nutricional. 

Para uma grávida, a alimentação pode ser intensamente afetada por questões 

objetivas, que interferem na disponibilidade e no acesso aos alimentos, as condições 

sociais e as experiências corpórea. Entretanto, a própria gravidez pode adquirir para as 

mulheres sentidos ligados à imagem corporal, aos significados atribuídos à saúde e à 

doença, à maternidade, ao discurso médico, entre outros aspectos que também 

influenciam no comportamento alimentar das gestantes. Esse comportamento alimentar 

pode afetar negativamente na saúde nutricional, o que leva ao aumento do número de 

encaminhamento para o nutricionista. (BUENO, 2016) 

1.2 – Objetivos 

Objetivo geral 

Conhecer o perfil nutricional de gestantes atendidas na Atenção Básica da 

cidade de Francisco Ayres.  

Objetivos específicos 

Descrever sobre as principais causas dos encaminhamentos; 

Alertar sobre o risco do estado nutricional inadequado; 

Enfatizar a importância do acompanhamento pré-natal e da orientação 

nutricional para as gestantes. 

2 – REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Acompanhamento nutricional na gestação 

A gestação é um período da vida da mulher com grandes modificações 

fisiológicas, metabólicas e endócrinas. Com isso, são alterados também as 

necessidades nutricionais e a ingestão alimentar da gestante. Atualmente existem 

evidências de que o estado nutricional pré-gestacional e durante a gravidez, bem como 

o estado nutricional da criança nos primeiros anos de vida são fatores que influenciam 

significativamente a saúde de um indivíduo durante toda a vida. Durante a gravidez há 

intenso processo de formação e biotransformações durante um curto intervalo de tempo, 



no qual a mulher busca maiores e melhores cuidados, visando o nascimento de um bebê 

saudável. (GOMES, 2012) 

O acompanhamento nutricional concomitante à assistência pré-natal ganha 

importância no objetivo de estabelecer o estado nutricional da gestante, identificar 

fatores de risco relacionados ao estado nutricional, possibilitar interferências 

terapêuticas e profiláticas no sentido de corrigir distorções e planejar a educação 

nutricional. (BUENO, 2016) 

O período gestacional geralmente é constituído de 40 semanas, podendo ser 

dividido em três períodos. No primeiro trimestre (12 semanas) ocorre intensa divisão 

celular (hiperplasia), na qual as reservas energéticas, de vitaminas, de minerais e de 

oligoelementos maternos garantirão a saúde do embrião. No segundo trimestre (13 a 27 

semanas), o crescimento caracteriza-se por hiperplasia e hipertrofia celular, enquanto 

que no terceiro trimestre (acima de 28 semanas) o crescimento celular concentra-se em 

hipertrofia celular. Assim, o ganho de peso adequado, a ingestão de nutrientes, o fator 

emocional e o estilo de vida materno é que definirão o crescimento e o desenvolvimento 

normais do bebê, bem como a adequada assistência pré-natal. (BRASIL, 2016) 

A avaliação do estado nutricional da gestante consiste na tomada da medida do 

peso e da altura e o cálculo da semana gestacional, o que permite a classificação do 

índice de massa corporal (IMC) por semana gestacional. Com base no IMC obtido na 

primeira consulta de pré-natal, é possível conhecer o estado nutricional atual e 

acompanhar o ganho de peso até o final da gestação. (BRASIL, 2016)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Semana 
gestacional 

Baixo peso(BP) 
IMC ≤ 

Adequado(A) 
IMC entre 

Sobrepeso(S) 
IMC entre 

Obesidade(O) 
IMC ≥ 

6 19,9 20,0 - 24,9 25,0 - 30,0 30,1 

8 20,1 20,2 - 25,0 25,1 - 30,1 30,2 

10 20,2 20,3 - 25,2 25,3 - 30,2 30,3 

11 20,3 20,4 - 25,3 25,4 - 30,3 30,4 

12 20,4 20,5 - 25,4 25,5 - 30,3 30,4 

13 20,6 20,7 - 25,6 25,7 - 30,4 30,5 

14 20,7 20,8 - 25,7 25,8 - 30,5 30,6 

15 20,8 20,9 - 25,8 25,9 - 30,6 30,7 

16 21 21,1 - 25,9 26,0 - 30,7 30,8 

17 21,1 21,2 - 26,0 26,10 - 30,8 30,9 

18 21,2 21,3 - 26,1 26,2 - 30,9 31 

19 21,4 21,5 - 26,2 26,3 - 30,9 31 



Avaliação nutricional da gestante segundo índice de massa corporal por semana 
gestacional. (Fonte: ATALAH et al., 1997) 
 

Observa-se por tanto que mesmo em idade adulta, as gestantes devem ter o 

seu IMC avaliado de forma especial, tendo sempre como referência a idade 

gestacional do feto. Gestantes no início da gravidez têm condições físicas muito 

diferentes daquelas que já estão próximas do momento do parto. O simples cálculo do 

20 21,5 21,6 - 26,3 26,4 - 31,0 31,1 

21 21,7 21,8 - 26,4 26,5 - 31,1 31,2 

22 21,8 21,9 - 26,6 26,7 - 31,2 31,3 

23 22 22,1 - 26,8 26,9 - 31,3 31,4 

24 22,2 22,3 - 26,9 27,0 - 31,5 31,6 

25 22,4 22,5 - 27,0 27,1 - 31,6 31,7 

26 22,6 22,7 - 27,2 27,3 - 31,7 31,8 

27 22,7 22,8 - 27,3 27,4 - 31,8 31,9 

28 22,9 23,0 - 27,5 27,6 - 31,9 32 

29 23,1 23,2 - 27,6 27,7 - 32,0 32,1 

30 23,3 23,4 - 27,8 27,9 - 32,1 32,2 

31 23,4 23,5 - 27,9 28,0 - 32,2 32,3 

32 23,6 23,7 - 28,0 28,1 - 32,3 32,4 

33 23,8 23,9 - 28,1 28,2 - 32,4 32,5 

34 23,9 24,0 - 28,3 28,4 - 32,5 32,6 

35 24,1 24,2 - 28,4 28,5 - 32,6 32,7 

36 24,2 24,3 - 28,5 28,6 - 32,7 32,8 

37 24,4 24,5 - 28,7 28,8 - 32,8 32,9 

38 24,5 24,6 - 28,8 28,9 - 32,9 33 

39 24,7 24,8 - 28,9 29,0 - 33,0 33,1 

40 24,9 25,0 - 29,1 29,2 - 33,1 33,2 

41 25 25,1 - 29,2 29,3 - 33,2 33,3 

42 25 25,1 - 29,2 29,3 - 33,2 33,3 



IMC e a consulta à tabela de classificação convencional podem indicar, por exemplo, 

sobrepeso, ainda que ela esteja plenamente saudável. O acompanhamento do 

profissional de saúde é fundamental nessa fase. 

Tanto o déficit de peso pré-gestacional, como a obesidade, o ganho de peso 

insuficiente ou excessivo têm consequências negativas para o binômio mãe-filho. O 

déficit de peso pré-gestacional e o ganho de peso materno insuficiente se associam ao 

baixo peso ao nascer; já o ganho de peso materno excessivo é um importante fator de 

risco para diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, complicações no parto, hemorragias e 

infecções, além de riscos para o feto como óbito e prematuridade. (GOMES, 2012) 

2.2 Desnutrição na gestação 

A desnutrição é assim chamada pela falta de nutrientes, que são essenciais para 

o bom funcionamento do corpo. Com o passar dos anos, ela afeta os órgãos do corpo, 

o que pode resultar em problemas leves ou graves. Segundo dados médicos, as 

gestantes, mulheres lactantes e crianças menores de 3 anos são consideradas mais 

suscetíveis aos efeitos da desnutrição que os demais. (CAPELLI, 2014) 

A partir doo momento que a mulher fica grávida, ela deve manter uma dieta 

saudável para suportar o crescimento da criança no seu ventre. A mãe deve entender 

ainda que a alimentação saudável na gravidez não é importante somente para a sua 

saúde, mas que essencial também para a do bebê. Se a gestante está desnutrida, 

subentende-se que o bebê não está recebendo os nutrientes necessários no ventre da 

mãe. Em consequência disso, o bebê irá apresentar problemas no crescimento e baixo 

peso. Os efeitos gerais da desnutrição sobre o corpo geram imunidade baixa, maior 

risco para doenças e baixo crescimento. (DBO, 2016) 

Alguns efeitos da desnutrição durante a gestação acompanham a criança 

durante toda a sua vida. Um bebê desnutrido é mais suscetível a infecções na fase de 

crescimento e na vida adulta. Além disso, os problemas cognitivos e a dificuldade de 

aprendizado estão ligados aos sintomas de desnutrição, principalmente durante a 

gravidez e na infância. As mulheres que sofrem com desnutrição na gestação tendem a 

ter filhos com baixo peso ao nascer. Essas crianças se tornam mais propensas a sofrer 

retardo no crescimento, visão deficiente, menos coordenação motora e muitas outras 

doenças. (NIQUINI, 2012) 

A anemia é uma das doenças que mais afetam as mulheres grávidas com 

desnutrição em todo o mundo. Ela aumenta o risco de mortalidade, tanto da mãe quanto 

do bebê durante o parto. Além disso, outros efeitos graves gerados pela desnutrição 

são partos prematuros, com complicações, hemorrágicos e defeitos congênitos no feto. 

(OMS, 2013) 



2.3 Obesidade na gestação 

O aumento do sobrepeso e da obesidade na população brasileira, sobretudo em 

mulheres, torna necessário o acompanhamento mais eficiente do ganho de peso 

durante a gestação e o atendimento nutricional não apenas para as gestantes com baixo 

peso, mas também para aquelas com sobrepeso pré-gestacional e risco de ganho 

excessivo de peso durante a gravidez. (ARAÚJO, 2016) 

O Manual Técnico de Gestação de Alto Risco do Ministério da Saúde (BRASIL, 

2016) coloca o Índice de Massa Corporal (IMC) pré-gestacional maior que 30kg/m² como 

fator de risco para a gestação e destaca a necessidade de equipe multidisciplinar, com 

profissionais da Enfermagem, Psicologia, Nutrição e Serviço Social, em trabalho 

articulado e planejado para o suporte pré-natal. 

O ganho de peso no primeiro trimestre em geral é pouco variável podendo ser 

até negativo (devido às intercorrências gestacionais do início da gravidez como enjoos), 

com isso o ganho de peso se torna mais presente à partir do segundo trimestre. O 

estado de saúde materno define de forma positiva ou negativa o nascimento a termo de 

um concepto viável e sadio, destacando-se os principais fatores de risco a gestação na 

adolescência, gestante com mais de 35 anos, desnutrição materna ou ainda, excesso 

de peso, paridade, tabagismo e uso de álcool. (SILVA, 2013) 

O Institute of Medicine (IOM, 2009) recomenda que, independente do IMC pré-

gestacional, nenhuma mulher deve perder peso durante a gestação. Porém, existem 

tabelas de recomendação de ganho de peso para cada categoria de IMC pré-

gestacional. 

A tabela do IOM de 2009 recomenda que gestante com sobrepeso (IMC pré-

gestacional entre 25kg/m² e 29,9kg/m²) deva ganhar 0,28kg por semana no segundo e 

terceiro trimestres e um total de até 11,5kg na gestação toda. Já para as gestantes 

obesas (IMC pré-gestacional maior que 30kg/m²), a recomendação é de 0,22kg por 

semana no segundo e terceiro trimestres e um total de 5 a 9kg na gestação.  

A alimentação adequada durante a gestação é de extrema importância no 

desenvolvimento precoce do feto e apresenta efeitos sobre o crescimento, composição, 

funções corporais, desenvolvimento das funções neurais e comportamentais e no risco 

de ocorrência de morbimortalidade. Além disso, a dieta na gestação tem impacto sobre 

o desempenho da lactação materna. Entretanto, entre as mulheres obesas, a 

alimentação nem sempre se encontra adequada para o período da gestação, podendo 

levar a um ganho de peso inadequado. A adequação à recomendação de ganho de 

peso requer mudanças no padrão alimentar desde os primeiros momentos da gestação 

– ou caso seja possível, antes dela - para que os conceitos sobre alimentação saudável 

sejam incorporados e colocados em prática pela gestante. (NIQUINI, 2012) 



Além disso, é preciso trabalhar e desmistificar os conceitos de que à gestante é 

permitido qualquer abuso em relação à alimentação, uma vez que os excessos podem 

ser prejudiciais. O processo de mudança de hábito alimentar é lento e progressivo e 

requer apoio de todos que compartilham do momento da gestação da mulher para que 

esta mudança seja efetiva.  A família constitui principal foco de decisões de compra de 

alimentos e é o grupo de referência que mais influência no consumo alimentar das 

gestantes. Sendo assim, a abordagem sobre ganho de peso adequado e mudança de 

hábitos alimentares para gestantes obesas deve ser feita continuamente durante toda a 

gestação, incentivando o apoio da família. (ARAÚJO, 2016) 

3 – PLANO OPERATIVO 

• Objeto da intervenção: 

Mulheres em estado de risco nutricional durante a gestação. 

• Elaboração da Planilha de Intervenção 

SITUAÇÃO 
PROBLEMA 

OBJETIVOS METAS/ 
PRAZOS 

AÇÕES/ 
ESTRATÉGIAS 

RESPONSÁVEIS 

O aumento do 

número de 

gestantes em 

estado de 

desnutrição e 

obesidade 

encaminhadas 

para cuidado 

nutricional. 

 

 

OBJETIVO 

GERAL 

Identificar as 

causas que levam 

ao grande número 

de gestantes em 

estado de 

desnutrição e 

obesidade. 

 

 

 

Conhecer o 

perfil 

nutricional 

de  100% 

das 

gestantes 

atendidas na 

Atenção 

Básica da 

cidade de 

Francisco 

Ayres. / 

Setembro a 

dezembro de 

2018. 

 

Atendimento 

individual com a 

avaliação 

nutricional e 

avaliação 

antropométrica 

com a 

nutricionista. / 

Capacitar ACS 

para identificar 

gestantes em 

risco nutricional. 

Nutricionista 

 

 OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Descrever sobre 

as principais 

causas dos 

encaminhamentos; 

   



Alertar 

sobre o risco do 

estado nutricional 

inadequado; 

Enfatizar a 

importância do 

acompanhamento 

pré-natal e da 

orientação 

nutricional para as 

gestantes; 

 

 

4 – PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO PLANO 

Trata-se de um estudo transversal e de abordagem quantitativa. 

O primeiro passo para a avaliação nutricional da gestante faz-se pela 

antropometria, com a aferição do peso e da altura maternos e o cálculo da idade 

gestacional. Foram coletadas as medidas antropométricas de massa corporal, estatura 

e IMC. O peso foi medido em quilogramas (Kg) com uma balança de capacidade 

máxima de 150 Kg, a altura foi feita com um estadiômetro com estatura máxima de 2 m. 

Onde serão analisados segundo o ponto de corte de classificação utilizado pelo 

Ministério da Saúde através da curva de Atalah (ATALAH et al., 1997) 

O projeto de intervenção foi realizado com 10 gestantes com idades entre 17 e 

34 anos e que realizam pré-natal na Atenção Básica da cidade de Francisco Ayres e os 

resultados foram categorizados, possibilitando a caracterização da população estudada. 

Classificação do estado nutricional da gestante, segundo o IMC por semana 

gestacional: 

 

Semana 

gestacional 

Baixopeso(BP) 

IMC 

Adequado(A) 

IMC 

Sobrepeso(S) 

IMC 

Obesidade(O) 

IMC 

 

19 

   

30,86 

 

 

20 

  

23,30 

  

 

20 

  

21,98 

  



 

• Baixo peso – 0 

• Adequado – 6 

• Sobrepeso – 2 

• Obesidade – 2 

5 – CONCLUSÃO 

O cuidado nutricional pré-natal tem sido cada vez mais valorizado pelo impacto 

no resultado obstétrico. No acompanhamento nutricional antropométrico, a altura e o 

peso pré-gestacional, são importantes indicadores do estado nutricional pregresso. Ao 

identificar precocemente uma inconformidade no estado nutricional das gestantes 

contribui para a intervenção oportuna resultando em um impacto positivo nas condições 

de nascimento da criança e minimizando as taxas de mortalidade perinatal e neonatal.  

O trabalho permitiu caracterizar as gestantes atendidas na Atenção Básica da 

cidade de Francisco Ayres da seguinte maneira: nenhuma das gestantes tem baixo 

peso, seis (6) estão com peso adequado, duas (2) estão com sobrepeso e duas (2) em 

estado de obesidade. 

A revisão de literatura mostrou a importância da regularidade no 

acompanhamento pré-natal e da avaliação do estado nutricional e o ganho de peso das 

gestantes conforme a evolução gestacional e as possíveis complicações em virtude de 

um estado nutricional inadequado. Todas as gestantes são acompanhadas durante o 

pré-natal pela na ESF. Foi realizado um levantamento do perfil das gestantes através 

de uma avaliação com a nutricionista do NASF, possibilitando uma orientação baseado 

 

23 

    

31,64 

 

26 

    

32,05 

 

27 

  

25,91 

  

 

28 

  

23,93 

  

 

29 

   

29,86 

 

 

32 

  

27,40 

  

 

38 

  

25,80 

  



no estado nutricional individual de cada gestante, seguindo o protocolo de atendimento 

preconizado pelo Ministério da Saúde e que faz parte do plano de intervenção do 

referido trabalho. 
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