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RESUMO 

Objetivou-se avaliar o consumo alimentar e a composição corporal de gestantes 

fisicamente ativas do município de São Paulo. Para avaliar a composição corporal 

coletaram-se os dados de peso pré-gestacional, peso atual e estatura. O consumo 

alimentar foi avaliado pela aplicação de um Recordatório de 24 horas. Os 

macronutrientes, ácidos graxos, fibras, vitaminas A, C, D, E, cálcio, ferro, ácido fólico, 

zinco, potássio e sódio foram calculados utilizando-se o Software Avanutri® versão 

4.0. Utilizaram-se as recomendações do Institute of Medicine (2001). Foram avaliadas 

30 gestantes, fisicamente ativas, com idade média de 29,8 anos (±6,0). As 

modalidades esportivas mais praticadas foram a caminhada, pilates e a musculação. 

Observou-se que 78,6% das mulheres iniciaram a gestação com o peso recomendado 

e 63,3% apresentaram ganho de peso adequado no período gestacional. Quanto ao 

consumo alimentar, verificou-se elevados valores de lipídios e proteínas na dieta das 

gestantes. Apenas o consumo de ferro, vitamina A e E estava adequado em relação 

às DRIs. Portanto, faz-se necessário o acompanhamento nutricional das gestantes, 

visando a qualidade de vida e a saúde da mãe e do bebê.  
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1. INTRODUÇÃO 

O período gestacional é marcado por uma fase de mudanças fisiológicas, 

nutricionais e metabólicas que ocorre no organismo materno com o objetivo de 

proporcionar um ambiente favorável para a formação e desenvolvimento do embrião 

(FAZIO et al., 2011). No primeiro trimestre da gestação, a condição nutricional da mãe 

é essencial para a saúde do feto, devido ao crescimento embrionário, placenta, dos 

tecidos maternos, bem como para o próprio consumo da gestante. Já o segundo e 

terceiro trimestres completam a outra etapa do ciclo gestacional, com a evolução do 

embrião e o ganho de peso tanto da mãe como do bebê (BANG; LEE, 2009). 

Neste contexto, esta é uma das etapas da vida da mulher de maior 

vulnerabilidade nutricional, estando mais sujeita a intercorrências decorrentes da má 

alimentação, em um momento em que o organismo está em intenso anabolismo e 

necessita de um aumento nas necessidades nutricionais (DA SILVA, 2005; VITOLO, 

2014). Por isso, o estudo da influência do consumo alimentar é essencial, pois por 

meio dele é possível conhecer indiretamente o estado nutricional da gestante a fim de 



detectar situações de risco na alimentação. Dessa forma, a participação da nutrição 

no pré-natal é fundamental para proporcionar informações para adequada ingestão 

de nutrientes e, como resultado, um ganho de peso gestacional ponderado 

(BELARMINO et al., 2009). 

 

2. OBJETIVOS 

Avaliar o consumo alimentar e a composição corporal de gestantes praticantes 

de atividade física do município de São Paulo. 

 

3. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo transversal, realizado com gestantes praticantes de 

atividades físicas do município de São Paulo, SP. 

Inicialmente, foi aplicado um questionário contendo variáveis sócio 

demográficas e de estilo de vida das gestantes. O consumo alimentar foi avaliado por 

meio do preenchimento online de um recordatório de 24 horas (R24h), composto por 

informações da porção dos alimentos e preparações consumidas pelas gestantes no 

dia anterior ao preenchimento e os dados obtidos foram digitados no Software 

Avanutri® versão 4.0. Foi avaliado o valor calórico total da dieta, carboidratos, 

proteínas, gordura total, ácidos graxos saturados, polinsaturados e monoinsaturados 

(em contribuição percentual ao valor energético da dieta), colesterol, fibra alimentar, 

vitaminas C, D, E, A, cálcio, ferro, ácido fólico, zinco, potássio e sódio. Para a análise 

de nutrientes foram usadas às recomendações do Institute of Medicine (IOM, 2001), 

denominadas DRIs (Dietary Reference Intakes).  

Quanto à composição corporal, as gestantes referiram seus dados de peso 

atual, peso pré-gestacional e estatura para cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) 

e os dados foram avaliados segundo seu peso pré-gestacional pela classificação 

proposta pelo Instituto de Medicina (IOM) da Academia Nacional de Ciências dos 

Estados Unidos, que considera mulheres com IMC pré-gestacional menor que 19,8 

kg/m2 com baixo peso; eutróficas, com IMC de 19,8 a 26,0 kg/m2; sobrepeso, com 

IMC entre 26 a 29 kg/m2; e obesas, com IMC acima de 29 kg/m2. O estado nutricional 

atual foi avaliado segundo a recomendação proposta por Atalah (1997). 

A partir dos dados coletados, foi feita uma análise quantitativa e qualitativa dos 

resultados para posterior discussão. 



Os procedimentos para o desenvolvimento deste estudo respeitaram as 

diretrizes e normas que regulamentam as pesquisas envolvendo seres humanos, 

aprovadas pela Resolução nº 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde.  

 

4. DESENVOLVIMENTO 

O período gestacional é um período marcado por inúmeras mudanças. Com 

relação à alimentação durante a gestação, o conhecimento científico aponta que as 

necessidades nutricionais aumentam, sendo recomendadas, alterações na dieta com 

vistas à saúde do binômio mãe-filho (PADILHA et al., 2007; BAIÃO; DESLANDES, 

2008). 

Segundo estimativas, durante o período gestacional, há a necessidade de um 

adicional energético diário na dieta de cerca de 300 Kcal/dia (a partir do 2º e 3º 

trimestre), correspondente à recomendação estabelecida pela Recommended Dietary 

Allowance (RDA), para que haja o aumento do metabolismo basal da gestante e o 

ganho de peso adequado tanto da mãe, como do bebê para a manutenção de uma 

gravidez saudável (STORY; ALTON, 2004; VITOLO, 2014). 

Em relação aos macronutrientes recomenda-se aproximadamente, que 55 a 

75% do valor energético total (VET) diário seja na forma de carboidratos. Já o 

consumo de lipídeos deve ficar entre 15 a 30% do total do VET, sendo menos de 10% 

na forma de gordura saturada. A indicação de ácidos graxos poli-insaturados ômega 

6 é de 13g/dia e ômega 3 é de 1,4g/dia. As proteínas devem estar presentes numa 

média de 60g/dia durante a gravidez, devendo 50% ser de alto valor biológico (IOM, 

2005). Ao se tratar de micronutrientes, sabe-se que o consumo inadequado de 

vitaminas e minerais justifica-se por não serem amplamente distribuídos nos alimentos 

e/ou por suas recomendações serem percentualmente muito maiores em comparação 

com os demais e por isso está associado a desfechos gestacionais desfavoráveis, 

portanto, deve-se ter atenção redobrada na hora de avaliar a presença desses 

elementos na dieta da gestante, em especial o cálcio, ferro, ácido fólico, zinco e as 

vitaminas A, C e D (NOCHIERI et al.; 2008). 

A avaliação e aferição de medidas antropométricas são essenciais na avaliação 

nutricional da gestante. Segundo Vitolo (2003), o uso de indicadores antropométricos, 

como o Índice de Massa Corporal (IMC) é indispensável para o diagnóstico nutricional 

da gestante e devem ir de acordo com as recomendações para ganho de peso 



gestacional. Para o Índice de Massa Corporal (IMC) pré-gestacional, o Institute of 

Medicine (IOM, 2009) dos Estados Unidos, recomenda, que as gestantes com baixo 

peso ganhem de 12,5kg a 18,0kg; eutróficas, entre 11,5kg e 16,0kg; sobrepeso, menor 

ou igual a 11,5kg e obesidade, entre 5,0kg a 9,0kg, durante toda a gestação. 

Atualmente, a Curva de Atalah (1997) é utilizada e indicada pelo Ministério da Saúde 

do Brasil como ferramenta de avaliação do estado nutricional da gestante durante o 

período gestacional. 

Em relação a prática de exercícios, pesquisas nacionais e internacionais 

mostram que o padrão de atividade física das gestantes oscila entre sedentário e leve 

(DOMINGUES; BARROS, 2007). Com isso, um grande número de gestantes tem 

procurado diversos meios para obtenção de uma gravidez mais segura e tranquila, 

visando o bem-estar próprio e o do bebê, porém, o exercício físico durante a gravidez 

deve ser monitorado por profissionais da área, a fim de evitar que a saúde da mãe e 

do bebê seja afetada (CENTOFANI et al., 2004; DE PAIVA MONTENEGRO, 2014).  

Neste contexto, este trabalho objetivou avaliar o consumo alimentar e a 

composição corporal de gestantes praticantes de atividade física do município de São 

Paulo. 

 

5. RESULTADOS                                                                             

 Foram avaliadas 30 gestantes, fisicamente ativas, com idade média de 29,8 

anos (±6,0). Quanto ao número de gestações, 80% das participantes do estudo eram 

primigestas, 16,7% estavam em sua segunda gestação e apenas 3,3% na terceira 

gestação. Quanto ao período gestacional, 33,3% estavam no segundo trimestre e 

66,7% no terceiro trimestre. Pôde-se observar que a maioria das gestantes realizava 

atividade física por duas a três vezes na semana, com duração média de 56 minutos 

(±27,0). As modalidades mais praticadas foram à caminhada, seguidas pelo pilates e 

musculação.  

Todas as gestantes relataram não serem fumantes e não consumirem bebidas 

alcoólicas durante a gestação. Quanto à presença de enfermidades, 13,3% das 

mulheres referiram ter tido infecção urinária, 6,7% anemia ferropriva e 3,3% cirurgia 

uterina e diabetes gestacional. Quanto ao histórico familiar de doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNTs), as mais relatadas foram hipertensão (50%), e câncer 

(33,3%). E quanto ao uso de medicamentos, 53,3% das gestantes fazia uso de 



fármacos para amenizar febre, irritações intestinais, coagulação sanguínea, aliviar 

dores musculares, repor e/ou suplementar hormônios tiroidianos. Além disso, mais da 

metade das gestantes (73,3%) sentia algum desconforto durante a gestação, sendo 

os sintomas gastrointestinais os mais relatados.  

 Todas as gestantes faziam uso de suplementos alimentares necessários 

durante a gestação para crescimento e desenvolvimento do feto. Apenas 20% (n=6) 

tinham restrição alimentar e 13,3% disseram ser alérgicas a frutos do mar e 

conservantes. Somente 23,3% das gestantes faziam acompanhamento com um 

nutricionista durante o período gestacional.  

Em relação ao consumo alimentar as Tabelas 1 e 2 mostram as médias 

encontradas e a recomendação do consumo de macronutrientes. A ingestão de 

carboidratos estava abaixo do recomendado, dado que merece atenção, pois os 

carboidratos são a principal fonte de energia para o organismo e seu metabolismo é 

importante determinante do crescimento fetal, fator que pode contribuir para 

resultados perinatais adversos (FAZIO et al., 2011). 

As proteínas e lipídeos estavam acima do recomendado, resultados que 

diferem do encontrado por Hedrich et al. (2007) que avaliou o perfil alimentar de 35 

gestantes e verificou que a maioria das dietas apresentou conteúdo de carboidratos e 

lipídeos adequado e de proteínas elevado. Já no estudo de Nochieri et al. (2008), 

apenas a distribuição de proteínas encontrava-se acima do recomendado. As 

proteínas são nutrientes indispensáveis para manutenção dos tecidos e para o 

metabolismo do organismo, entretanto, a alta ingestão de proteínas, geralmente no 

consumo de alimentos de origem animal, pode representar também consumo elevado 

de gorduras como colesterol e gordura saturada, as quais representam fator 

importante para doenças cardiovasculares, assim como acontece com o consumo 

elevado de lipídeos (PACHECO et al., 2009; SBC, 2010).  

 

Tabela 1 – Adequação do consumo médio de macronutrientes pelas gestantes. 

São Paulo, 2018. 

Nutriente g Kcal Adequação Recomendação Classificação 

Carboidratos (g/d) 195,6 780 53,6% 55 - 65%  Inadequado 

Proteína (g/d) 75,5 302 20,3% 10 - 15% ou 60g/d Inadequado 

Lipídio (g/d) 57,7 519,3 32% 15 - 30% Inadequado 

 



Observou-se consumo elevado de gorduras saturadas e ácidos graxos poli-

insaturados e baixa ingestão de fibras (Tabela 2).  

 

Tabela 2 – Adequação do consumo médio de macronutrientes pelas gestantes. 

São Paulo, 2018. 

 Média Recomendação SBC Classificação 

Colesterol (mg) 174,9 200 mg/ dia Adequado 

AG. SAT. (%) 13,3 < 7 % VET Acima do recomendado 

AG. POLI (%) 13,2 < 10 % VET Acima do recomendado 

AG. MONO (%) 11,1 < 20 % VET Adequado 

Fibra (g) 14,4 20-30g/d Abaixo do recomendado 

 

Os valor médio de energia total (VET) foi de 1601,3 (± 203) kcal/dia, resultado 

semelhante ao encontrado no estudo de Hederich et al. (2007), em que o valor 

mediano de consumo de energia foi de 1592,63 (± 535,7) Kcal/dia. Mesmo assim, os 

valores encontrados no presente trabalho, ficaram abaixo da recomendação média de 

2500 Kcal (VITOLO, 2003), ou seja, uma alimentação deficiente em energia. 

Em relação ao consumo de micronutrientes (Tabela 3) observa-se que dos 

minerais avaliados, o ferro foi o único adequado na dieta das gestantes. Mesmo assim, 

de acordo com Mahan e Escott-Stump (2002), a suplementação de ferro, normalmente 

em forma de sais ferrosos, é reconhecida como um meio necessário para prevenir a 

anemia por deficiência de ferro na gestação e diminuir o risco de parto prematuro e 

morte perinatal. Já o consumo inadequado de cálcio também foi observado no estudo 

de Fazio et al. (2011) e Brognoli et al. (2017). Verificou-se ingestão adequada das 

vitaminas C e E, dado positivo, pois seu consumo por gestantes previne o surgimento 

de DHEG (doença hipertensiva específica da gravidez) e pré-eclâmpsia (VITOLO, 

2008b).  

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 3 – Adequação do consumo de minerais e vitaminas pelas gestantes. São 

Paulo, 2018. 

 

A média do consumo de água foi de 1,8 litros, mostrando-se abaixo da 

recomendação de 3,0L por dia, sendo que 2,3L devem ser ingeridos em forma de 

líquidos e o restante deve ser proveniente do consumo de alimentos (DRIS, 2004; 

VITOLLO, 2008).  

Quanto a análise do estado nutricional das gestantes, observou-se média de 

peso pré-gestacional de 60,8 kg (±7,2), e média de altura de 1,64 cm (±0,06). A 

avaliação do estado nutricional inicial materno (peso pré-gestacional) mostrou que 

mais da metade das gestantes eram eutróficas, como demonstra a Figura 1. O IMC 

pré-gestacional médio das gestantes foi de 22,5kg/m2 (±3,2). 

 

Figura 1. Estado nutricional pré-gestacional das participantes do estudo. São 

Paulo, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Micronutrientes Média % Adequação Recomendação Classificação 

Vit. C (mg) 106,4 125 85 Adequado 

Vit. A (ug) 542 70,4 770 Inadequado 

Vit. E (mg) 17,2 118 15 Adequado 

Vit. D (ug) 2,05 41 5 Inadequado 

Ferro (mg) 31,9 118,1 27 Adequado 

Cálcio (mg) 496,5 49,6 1000 Inadequado 

Potássio (mg) 1300 27,6 4700 Inadequado 

Folato (ug) 103,6 17,3 600 Inadequado 

Zinco (mg) 8,1 73,6 11 Inadequado 

Sódio (mg) 1500 180 2700 Inadequado 



O IMC gestacional médio das gestantes foi de 25,5kg/m2 (±0,06), sendo que 

63,3% delas estavam ganhando peso adequado para a idade gestacional, 20% ganho 

de peso insuficiente, 16,8% acima do recomendado. 

Dessa forma, torna-se necessária uma maior atenção ao peso antes e durante 

a gestação, a fim de evitar maiores problemas tanto pelo excesso quanto pelo ganho 

insuficiente de peso, pois se houver este desequilíbrio, o crescimento, 

desenvolvimento e peso ao nascer do feto podem ser comprometidos (VITOLO, 

2008a).          

                                                       

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo mostrou que a maior parte das gestantes fisicamente ativas, 

tiveram ganho de peso adequado no período gestacional. No entanto, quanto ao 

consumo alimentar, verificou-se elevados valores de lipídios e proteínas na dieta das 

mulheres. Apenas o consumo de ferro, vitamina A e E estava adequado em relação 

às DRIs. Tais achados reforçam a importância do acompanhamento nutricional das 

gestantes, visando a qualidade de vida e saúde da mãe e do bebê. 
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