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INTRODUÇÃO 

Durante o período de gestação, que na mulher corresponde a um pouco mais 

de 280 dias ou 40 semanas, ocorrem várias alterações fisiológicas sob a intervenção 

de uma série de mecanismos adaptativos, em geral, bem sucedidos (DOUGLAS et 

al., 2000). 

O primeiro trimestre gestacional caracteriza-se por grandes modificações 

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

embrião vai depender da condição nutricional pré-gestacional da mãe, não apenas 

quanto às suas reservas energéticas, mas também quanto às reservas de vitaminas, 

minerais e oligoelementos (VITOLO, 2008). 

O estado nutricional materno tem sido avaliado principalmente para o peso da 

criança ao nascer, risco de defeitos no tubo neural (DTNs), e síndrome alcoólica 

fetal. O peso ao nascer é altamente correlacionado com mortalidade e morbidade 

infantil. Recém-nascidos que nascem pequenos para a idade gestacional (PIG) 

apresentam risco aumentado para adversidade na saúde em longo prazo tais como 

hipertensão, obesidade, intolerância à glicose e doença cardiovascular (MAHAN; 

2010).  

Dados de estudos observacionais têm ligado a obesidade na gestação com 

resultados adversos maternos e infantis. A maioria dos resultados mostra uma forte 

associação entre grávidas obesas e o IMC pré-gestacional, é razoável a intervenção 

para reduzir a obesidade antes da gravidez, no entanto, situação difícil de conseguir 

já que 50% das gestações no Reino Unido não são planejadas e um estudo recente 

conclui que apenas uma pequena proporção de mulheres que planejam engravidar 

segue as recomendações de nutrição e estilo de vida (OTENG-NTIM et al, 2010). 

Muitas gestantes passam a procurar alimentos mais saudáveis durante este 

período, porém àquela que não aderir uma alimentação balanceada pode gerar 

crianças com desnutrição ou com pré-disposição a serem obesos com o passar dos 

anos, dessa forma cabe ao nutricionista supervisionar de perto a dieta de mulheres 

em estado gestacional. 

 

 



OBJETIVO 

 Descrever as conseqüências da má nutrição durante o período de gestação e 

sua associação com obesidade na criança. 

METODOLOGIA 

O presente trabalho foi elaborado por meio de uma revisão sistemática e 

retrospectiva, de 2005 a 2013, de estudos científicos sobre gestação, alimentação 

da gestante e obesidade infantil. As bases de dados consultadas foram: MEDLINE, 

LILACS e SCIELO.  

 

DESENVOLVIMENTO DO TEMA 

A gravidez é um estado de maior exigência de macro e micronutrientes e 

desnutrição ou ingestão inadequada de alimentos, antes e durante a gravidez, pode 

levar a resultados perinatais adversos, incluindo natimortos. Muitas intervenções 

nutricionais têm sido propostas durante a gravidez, de acordo com o estado 

nutricional da mãe e fatores de risco de base para diferentes doenças gestacionais 

(IMDAD; YAKOOB; BHUTTA, 2011).  

Pré-natal com a suplementação de multimicronutrientes foi associado com um 

risco significativamente reduzido de baixo peso ao nascer e maior peso ao nascer 

quando comparados com a suplementação de ferro e ácido fólico (SHAH; 

OHLSSON, 2009). 

 Várias intervenções nutricionais de macro e micronutrientes têm sido 

propostas e avaliadas de acordo com as necessidades maternas durante a gravidez.   

Algumas das intervenções de macronutrientes incluem aconselhamento dietético 

para as mulheres grávidas, a suplementação energético-proteica balanceada, rica 

em proteínas, a suplementação com proteína isocalóricas, a prescrição de dieta de 

baixa energia para as mulheres grávidas que estão acima do peso ou que 

apresentam elevado ganho de peso no início da gestação. Entre essas intervenções, 

a suplementação energético-proteica equilibrada é considerada como uma das 

intervenções de macronutrientes mais promissoras para a prevenção de resultados 

perinatais adversos, incluindo o baixo peso ao nascer (IMDAD; YAKOOB; BHUTTA,  

2011). 



RESULTADOS PRELIMINARES 

A maioria dos estudos e revisões da literatura que lidam com a nutrição 

materna e resultados de nascimentos tem abordado a questão, investigando os 

nutrientes de maneira isolada. Por um lado, isso é necessário para um estudo 

aprofundado das questões complexas envolvidas. No entanto, as deficiências de 

nutrientes são geralmente encontradas em populações com baixa condição sócio-

econômica, essas populações estão mais propensas a desenvolver múltiplas 

deficiências do que deficiências individuais (ZERFU; AYELE, 2013). 

Um estudo que analisou o consumo de 206 mulheres utilizando um 

questionário de frequência de consumo alimentar 14 meses após o parto indicou que 

o consumo peri-concepção de tiamina, niacina, e vitamina B6 (piridoxina) poderia 

reduzir a incidência de fendas orofaciais (FOF) em conjunto com folato, enquanto a 

riboflavina e a vitamina B12 não mostraram qualquer associação (KRAPELS et al., 

2004). Sabe-se, também, que quantidade inadequada de colina pode estar 

associada em DTNs (ZEISEL; NICULESCU, 2006). 

Outro estudo demonstrou que a obesidade pré-gestacional estava associada 

ao risco aumentado de morte fetal com o avanço da gestação e especulou que a 

disfunção placentária poderia ser um fator contribuinte (NOHR et al., 2005). 
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