
GANHO DE PESO DE GESTANTES ATENDIDAS EM UMA UNIDADE BÁSICA DE
SAÚDE NA CIDADE DE MARINGÁ-PR

Bruno Staut Caetano1; Ariane Cedaro2; Rose Mari Bennemann3

1Acadêmico do Curso de Nutrição, Centro Universitário de Maringá - UNICESUMAR. Bolsista PROBIC-UniCesumar.
brunostautcaetano@hotmail.com

2Acadêmico do Curso de Nutrição, Centro Universitário de Maringá - UNICESUMAR.
acedarro@hotmail.com

3Professora Doutora, do Programa de Mestrado em Promoção da Saúde do Centro Universitário de Maringá - UNICESUMAR, Maringá, Paraná.
Pesquisadora do Instituto Cesumar de Ciência, Tecnologia e Inovação – ICETI. rose.bennemann@unicesumar.edu.br

RESUMO
O estudo teve por objetivo avaliar o ganho de peso inicial e final de gestantes adultas (idade ≥ 20 anos) atendidas em
uma Unidade Básica de Saúde na cidade de Maringá, Paraná, no período de janeiro a dezembro de 2015. O estudo foi
retrospectivo, transversal com coleta de dados secundários. O ganho de peso (kg) recomendado durante a gestação foi
calculado, segundo estado nutricional inicial e final.  Considerou-se como adequado o ganho de peso de acordo com a
IOM (1990).  Foram encontrados 132 prontuários de gestantes na UBS, porém apenas 33 prontuários estavam de acordo
com os critérios de inclusão estabelecidos no projeto. A média de idade das gestantes foi de 28 anos, o peso médio
inicial e final foi de 63 e 75 kg, respectivamente. Concluímos que  mais da metade das gestantes finalizaram a sua
gestação com peso inadequado conforme a recomendação da IOM (1990).

PALAVRAS-CHAVE: Gravidez; Hipertensão; Estado Nutricional.

1 INTRODUÇÃO

A gestação e os eventos a ela associadas, como o puerpério e lactação são caracterizados
por significativas mudanças que interferem na vida da mulher. As mais notáveis são as modificações
relacionados ao corpo, tanto fisiológicas quanto metabólicas, que contribuem para caracterizar esse
período como de vulnerabilidade (MIRANDA; MARQUES, 2011).

No Brasil, o acompanhamento à assistência pré-natal inclui o monitoramento do ganho de
peso gestacional e prevê orientações nutricionais para ás mulheres no período que vai da gravidez a
amamentação, a fim de detectar e prevenir patologias associadas ao ganho de peso inadequado
(BRASIL, 2012). 

Na gestação a avaliação nutricional  feita  na rede básica de saúde,  para identificar se as
mulheres apresentam algum risco gestacional, segue orientações recomendadas pelo Ministério da
Saúde. Essa avaliação é feita por meio da antropometria, utilizando-se o indicador nutricional índice
de  massa  corporal  (IMC).  Desta  forma é  feito  o  diagnóstico  do  estado  nutricional  da  gestante,
possibilitando  intervenções  que  propiciam a  manutenção da saúde materna (SATO;  FUJIMORI,
2012).

Segundo a Organização Mundial  da Saúde (OMS),  mulheres que iniciam a gravidez com
índice de massa corporal (IMC) na faixa de normalidade (18,5-24,9 kg/m²) e tem ingestão energética
que supra as necessidades nutricionais requisitadas durante a fase gestacional, garantem o ganho
de peso ideal (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 1998). 

Sendo assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o ganho de peso de gestantes atendidas em
uma Unidade Básica de Saúde (UBS) na cidade de Maringá – PR, no ano de 2015.

2 MATERIAIS E MÉTODOS
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O  estudo  foi  transversal,  retrospectivo,  com  a  utilização  de  dados  secundários.  Foram
utilizados prontuários de gestantes adultas (idade ≥ 20 anos), atendidas em uma Unidade Básica de
Saúde na cidade de Maringá-PR, no período de janeiro a dezembro de 2015.

A classificação do estado nutricional inicial  (≤ 14 semanas gestacionais) das gestantes foi
determinado utilizando-se como referência a classificação e os valores do índice de massa corporal
(IMC) descritos por ATALAH et al. (1997).

O  ganho  de  peso  (kg)  recomendado  durante  a  gestação  foi  calculado,  segundo  estado
nutricional  inicial,  considerando-se como adequado o ganho de peso para gestantes  com baixo
peso:  de  12,5  a  18,0kg;  para  gestantes  com  peso  adequado:  ganho  de  11,5  a  16,0kg;  para
gestantes com sobrepeso: ganho de 7,0 a 11,5kg e para gestantes com obesidade ganho de peso
de 7,0kg (IOM, 1990).

Foram excluídos prontuários: preenchidos incorretamente; de gestantes que começaram o
pré-natal com idade gestacional ≥ 14 semanas de gestação e prontuários de gestantes que não
terminaram o pré-natal, ou seja, que não consultaram na 38 semana ou após esta.

Os dados obtidos foram analisados por meio da estatística descritiva e apresentados por meio
de tabelas de frequência absoluta e relativa e médias, sendo verificada a distribuição proporcional de
gestantes,  segundo  ganho  de  peso  na  gestação.  As  análises  dos  dados  encontrados  foram
efetuadas com o auxílio do Programa Microsoft Excel 2015.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram encontrados 132 prontuários de gestantes na UBS, destes 69 estavam com dados
incompletos e/ou fora dos parâmetros pré-estabelecidos na metodologia. Foram avaliados, portanto,
33 prontuários. Problemas com os prontuários são muito comuns, segundo Prestes, Luíz e Rangel
(2007).

A média de idade das gestantes foi de 28 anos, o peso médio inicial e final foi de 63 e 75 kg,
respectivamente.

A gestante necessita ganhar peso para manter as necessidades aumentadas neste período.
Na gestação as demandas energéticas estão aumentadas em comparação as demandas de uma
mulher que não está grávida. Idealmente as mulheres, para que apresentem melhores resultados
obstétricos,  devem conceber  com o adequado  estado  nutricional,  tendo em vista  que o  desvio
ponderal, tanto do baixo peso quanto do sobrepeso/obesidade merece atenção pelos problemas que
pode acarretar para a saúde materna e fetal (PORTUGAL, 2015).

Segundo a Figura 1, mais da metade das gestantes, cerca de 61%, não tiveram ganho de
peso recomendado no final da gestação podendo estes serem insuficiente ou excessivo. Valores
maiores foram encontrados por Melo et al. (2007), onde 78% das gestantes não obtiveram o peso
recomendado no final da gestação segundo o estado nutricional inicial.
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Figura 1: Distribuição das gestantes, segundo ganho de peso adequado/inadequado, durante a
gestação.

Pode-se observar, de acordo com a Tabela 1 que 45% das gestantes que iniciaram com
sobrepeso/obesidade tiveram ganho excessivo  de peso além do que é  recomendado pela  IOM
(1990). Valores discretamente menores foram encontrados no estudo de Sato & Fujimori (2012),
cerca  de  37,1%  das  gestantes  iniciaram  com  sobrepeso/obesidade  e  tiveram  ganho  de  peso
excessivo  durante  o  período  gestacional.  Outro  dado  relevante  deste  mesmo  grupo
(sobrepeso/obesidade) é que cerca de 27% ganharam peso insuficiente no final da gestação, o que
também não é o ideal tendo em vista que mulheres obesas com ganho de peso insuficiente no
segundo e/ou terceiro trimestre da gestação, apresentam maior risco de parto prematuro e recém-
nascido com menor peso ao nascer, em comparação com as gestantes obesas com ganho de peso
adequado (GONÇALVES et al., 2012).  

Já as gestantes que iniciaram com o estado nutricional com baixo peso, cerca de 45% tiveram
ganho de peso insuficiente durante o período gestacional, o que aumenta os riscos de ocorrer parto
prematuro e retardo do crescimento intrauterino (GONÇALVES et al., 2012). 

Tais ocorrências só fortalecem a importância do acompanhamento nutricional no pré-natal,
principalmente  em relação  a  nutrição  adequada  e  adequado  ganho  de  peso  na  gestação,  que
beneficiará tanto as mulheres que estão em risco de ganho de peso excessivo, quanto aquelas que
estão em risco de peso insuficiente (SATO; FUJIMORI, 2012).

Tabela 1: Distribuição das gestantes, segundo ganho total de peso de acordo com o estado nutricional inicial

Estado Nutricional Inicial
Ganho Total  

Nº
Insuficiente Adequado Excessivo

     Nº % Nº % Nº %
Baixo Peso 11     5 45 4 36 2 18

Peso Adequado 11     4 36 7 64 - -
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Sobrepeso/Obesidade 11     3 27 3 27 5 45
TOTAL: 33     12 100 14 100 7 100

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluiu-se que mais da metade das gestantes, cerca de 61%, finalizaram a sua gestação
com peso inadequado conforme a recomendação do Institute of Medicine (1990).

Mesmo que tenha sido realizado somente em um único serviço de saúde, o presente estudo
ressalta a relevância do cuidado nutricional gestacional tanto inicial quanto final para manutenção da
saúde  das  gestantes.  É  de  grande  importância,  indispensável  o  atendimento  ao  pré-natal  que
possibilita a prevenção, manutenção e controle das doenças hipertensivas gestacionais.
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