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RESUMO 

Objetivo: Caracterizar e avaliar o perfil nutricional das gestantes portadoras de diabetes 

mellitus, atendidas no ambulatório de referência de alto risco.   

Métodos: Trata-se de um estudo descritivo de abordagem quali-quantitativa, realizado 

no período de julho a agosto de 2015, por meio do preenchimento de um formulário 

semiestruturado, preenchido a partir da análise do perfil sociodemográfico e dos dados 

obstétricos e do consumo alimentar de 50 gestantes. 

Resultados: A maioria das gestantes apresentou faixa etária de 28 a 32 anos (28%), 

grau de escolaridade fundamental incompleto (28%), renda apresentando menos de um 

salário mínimo (48 %). As participantes que desenvolveram o diagnóstico de diabetes 

mellitus no período da pesquisa corresponderam a 72%, e o tratamento que prevaleceu, 

entre aqueles utilizados pelas gestantes, foi o dietoterápico (72%). Neste estudo, de 

acordo com o período gestacional, as gestantes realizaram o número adequado de 

consultas de pré-natal e a maioria (86%) não foi submetida a internações desde o início 

da gravidez. A avaliação do estado nutricional pelo IMC, revelou 42% das gestantes com 

peso adequado para o período gestacional. Com relação aos resultados obtidos com 

alimentação, as entrevistadas referiram realizar de 03 a 06 refeições diárias; dentre os 

alimentos consumidos com maior frequência, destacam-se os alimentos com baixo teor 

calórico e glicêmico. 

Conclusões: Apesar da maioria das gestantes diabéticas possuem peso acima da média, 

as mesmasnão haviam apresentado complicações clínicas e que as escolhas alimentares 

da maioria demonstraram conhecimento acerca de alimentação saudável. 

 

Palavras-Chave: Gestantes. DiabetesMellitus.HábitosAlimentares. 

 

ABSTRACT 

Objective: Characterize and evaluate the nutritional status of pregnant women with 

diabetes mellitus treated at a high-risk outpatient referral clinic. 

Methods: This is a descriptive study of qualitative and quantitative approach, carried out 

from July to August 2015, by completing a form, from the socio-demographic profile 

analysis and the obstetric data of 50 pregnant women. 
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Results: Most pregnant women were age 28-32 years (28%), had incomplete 

elementary education (28%), presenting income less than the minimum wage (48%). 

The participants who developed the diagnosis of diabetes mellitus during the study period 

corresponded to 72%, and the treatment that prevailed among those used by pregnant 

women was diet therapy (72%). In this study, according to the pregnancy, pregnant 

women performed the appropriate number of prenatal consultations and the majority 

(86%) was not subjected to hospitalizations since the beginning of pregnancy. The 

assessment of nutritional status by BMI, revealed 42% of pregnant women with adequate 

weight for gestational period. Regarding the results obtained with food, the respondents 

reported performing 03-06 daily meals; from the food consumed most often stand out 

foods with low caloric and glycemic. 

Conclusions: The study showed that although the majority of diabetic women have 

weight above average, they had not presented clinical complications and the food choices 

of the majority, demonstrated knowledge of healthy eating. 

 

Keywords:Pregnancy. Diabetes Mellitus. Food Habits. 
 

1. Introdução 

 
O diabetes apresenta alta morbimortalidade, perda importante na qualidade de 

vida, aposentadoria precoce, mortalidade prematura, representando altos encargos para 

os sistemas de saúde. Os custos diretos para o atendimento ao diabetes variam de 2,5% 

a 15% dos gastos em saúde, dependendo da complexidade do tratamento disponível1. 

O Ministério da Saúde (MS), através da Secretaria de Vigilância em Saúde, vem 

realizando desde 2006 a pesquisa Vigilância de Fatores de Risco por Inquérito Telefônico 

(VIGITEL). Os resultados desta pesquisa, no ano de 2013, demonstraram uma 

prevalência de diagnóstico médico elevada para o diabetes mellitus onde, no Brasil, 6,9% 

da população correspondem à faixa etária igual ou maior que 18 anos, sendo que, do 

total, 7,2% eram mulheres e 6,5% eram homens. A mesma pesquisa demonstrou que 

em João Pessoa o percentual de adultos era de 6,5%%, sendo 7,3% mulheres e 5,6% 

homens; logo, esses dados confirmaram a potencial relevância das Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis, na definição do perfil epidemiológico da população, considerando-se que 

os fatores de risco para essas doenças são passiveis de prevenção2. 

O diabetes mellitus gestacional (DMG) vem crescendo em proporções semelhantes 

à prevalência do diabetes mellitus tipo 2 (DM2). O DMG é o problema metabólico mais 

comum na gestação. Tem prevalência de 3% a 13% nas gestações, dependendo de 

cor/raça, população e critérios diagnósticos utilizados3. Caracteriza-se por qualquer nível 

de intolerância a carboidratos, que resulta em hiperglicemia de intensidade variável, 

identificada pela primeira vez, no decorrer da gestação4. 

Pesquisas demonstram que o peso pré-gestacional e a quantidade de peso ganho 

durante a gravidez podem afetar a saúde da mãe e da criança. Logo, orientações sobre 

peso  e dietas durante o planejamento da gravidez são necessárias para que o índice de 

massa corporal (IMC) esteja o mais próximo do ideal5. 
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 Assim, a intervenção nutricional é uma importante aliada no controle do Diabetes 

Mellitus Gestacional, trazendo benefícios à saúde materno-infantil, pois a terapia 

nutricional deve estar focada em escolhas alimentares que garantam um apropriado 

ganho de peso, controle glicêmico, evitando o alto índice de morbimortalidade perinatal, 

fornecendo atenção especial à gestante diabética6. 

Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo caracterizar e avaliar o perfil 

nutricional das gestantes portadoras de diabetes mellitus atendidas em um Ambulatório 

de Referência para atendimento de Alto Risco, com a finalidade de orientar as gestantes 

diabéticas, principalmente àquelas mais carentes de informação. 

 

2. Métodos 

 

Este estudo foi realizado tomando por base metodológica a pesquisa descritiva do 

tipo quali-quantitativa, de natureza aplicada. Desenvolvido no Ambulatório do Instituto 

Cândida Vargas (ICV), uma unidade especializada municipal em pré-natal de alto risco na 

cidade de João Pessoa, para o tratamento das patologias e intercorrências na gestação, 

dispondo de procedimentos mais complexos que só podem ser solucionados nos níveis 

secundário e terciário de atenção à saúde, com equipe multiprofissional e tecnologias 

mais avançadas para os exames laboratoriais e de imagens. 

O universo da pesquisa foi composto de todas as gestantes cadastradas e 

acompanhadas no ambulatório do Instituto, perfazendo um total de 500 usuárias. 

Entretanto a amostra para a pesquisa foram as gestantes diabéticas, cuja amostra final 

foi representada por 10% das gestantes, perfazendo um total de 50. 

A coleta de dados foi realizada no período de julho a agosto de 2015. Para tanto, 

foi utilizadoumformulário semiestruturado, no qual foram registrados os dados do perfil 

sociodemográficoeobstétricos a partir dos prontuários das gestantes (idade, escolaridade, 

profissão, renda, diagnóstico de diabetes, nº de gestações, antropometria), bem como, o 

registro do interrogatório sobre o consumo alimentar (15 perguntas objetivas: nº de 

refeições, consumo de leite, proteína animal, vegetais, frituras, refrigerantes). 

Assim, após a aplicação dos questionários e análise dos resultados, foi realizada 

uma reunião com as gestantes participantes da pesquisa com o objetivo de orientá-las 

com relação ao consumo alimentar, para um adequado ganho de peso. 

A pesquisa foi norteada, a partir da Resolução N° 466, e com a aprovação do 

Comitê de ética (CAAE: 451505.6.0000.5186) no dia 30/06/15.  

 

3. Resultados e Discussão 

 

Durante a realização da pesquisa, foram analisados quais os municípios da 
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Paraíbaque as pacientes atendidas eram residentes, com o intuito de avaliar quais 

municípios referenciavam o Serviço Ambulatorial de Diabetes Gestacional do ICV. Dos 

223 municípios do Estado da Paraíba 9,9% referenciaram as gestantes diabéticas para o 

ICV (Tabela 1). O Município de João Pessoa foi o que mais realizou o encaminhamento 

(38% das gestantes), Bayeux 10%, Conde e Rio Tinto 6%; os demais municípios com um 

1 a 2 encaminhamentos. 

 

Tabela 1- Municípios que referenciaram o Serviço Ambulatorial de Diabetes 

Gestacional do ICV 

Municípios Percentual de gestantes 

ARAÇAGI 2% 

BAYEUX 10% 

CAIÇARA 2% 

CONDE 6% 

CRUZ DO ESPIRÍTO SANTO 2% 

DONA INÊS 2% 

GURINHÉM 4% 

ITAPOROROCA 2% 

JACUMÃ 2% 

JOÃO PESSOA 38% 

JURIPIRANGA 2% 

LAGOA DE DENTRO 2% 

LOGRADOURO 2% 

MAMANGUAPE 2% 

MARCAÇÃO 2% 

MULUNGU 4% 

PIRPIRITUBA 2% 

PIANCÓ 2% 

PEDRAS DE FOGO 2% 

RIO TINTO 6% 

SANTA RITA 2% 

SAPÉ 2% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015). 

 

A maioria dos municípios do estado da Paraíba não dispõe de uma rede de 

atenção obstétrica organizada, com definição das responsabilidades correspondentes, 

existindo restrição do acesso das mulheres pela falta de infraestrutura física, 

equipamentos e profissionais qualificados, podendo justificar o encaminhamento das 

gestantes para o ICV. 

Ao avaliar a faixa etária das gestantes, foi possível identificar que a grande 

maioria encontrava-se entre 28 a 32 anos (28%) e, em segundo lugar, a faixa entre 33 a 

37 anos (24%). E a faixa de menor incidência foi entre 43 a 48 anos (2%). 18% entre 23 
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e 27 anos, 14% entre 18 e 22 anos e entre 38 e 42 anos, cada.  

As faixas etárias encontradas neste estudo condizema outros estudos, pois 

segundo Caetano7 um dos fatores de risco para DMG é a idade materna igual ou superior 

a 35 anos. A idade ideal para gestação está, entre 20 e 29 anos, sendo a idade 

reprodutiva tardia após os 35 anos, a qual está ligada a complicações perinatais e o 

aparecimento das doenças crônicas associadas diretamente à gestação. 

Schupp8 comenta que, quanto aos riscos materno-fetais nas gestações tardias, há 

controvérsias na literatura; as gestações de alto risco necessitam de cuidados pré-natais 

específicos e, que em qualquer faixa etária, a gestação pode se desenvolver em 

condições desfavoráveis, dependendo das condições de saúde da mãe. 

Quando analisado o grau de escolaridade, podemos observar (Figura 2) que as 

gestantes apresentaram desde o nível fundamental incompleto ao superior completo, 

entretanto a grande maioria (28%) possuíam o ensino fundamental incompleto e, em 

segundo lugar, o ensino médio incompleto (26%). 

Em consonância dos estudos do Caderno Análise da Situação de Saúde do MS1, as 

doenças evitáveis na gestação estão relacionadas a fatores como a baixa escolaridade 

materna e uma menor renda, levando a um pré-natal tardio. Assim, existe uma estreita 

associação entre escolaridade e renda; uma maior escolaridade permite escolhas mais 

efetivas quanto aos cuidados com a gestação, na percepção sobre a importância dada à 

assistência saúde materno-infantil. 

Na opinião de Domingues9, uma ação conjunta com foco em melhor acesso, maior 

oferta e aumento da escolaridade materna é fundamental para reduzir as desigualdades 

sociais em saúde, limitando o aparecimento de situações de risco para a mãe e o recém-

nato. 
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Figura 1- Distribuição das diabéticas gestacionais por nível de escolaridade 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2015). 

 

Em relação à renda das mulheres pesquisadas, a grande maioria (42%) recebem 

menos de um salário mínimo e 32% não possuem renda, 16% recebem um salário 

mínimo e apenas 10% recebem de 2 a 3 salários mínimos. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS)10, o SUS tem como princípios 

básicos a universalidade do acesso e a integralidade da atenção, a questão da renda é 

minimizada, pois existem outras barreiras como culturais e geográficas que dificultam o 

acesso aos serviços de saúde e que o menor grau de escolaridade também está 

relacionado ao baixo nível econômico, interferindo diretamente nas condições de vida e 

saúde da mulher.  

De acordo com as informações coletadas, pode-se perceber na Figura 4 que as 

profissões que mais se destacaram foram: Do lar, em primeiro lugar (48%); agricultora 

(12%); auxiliar administrativo (6%); cabeleireira (6%), estudante, auxiliar de serviços 

gerais, professora, comerciante (4%, cada) e outras ocupações somaram 12%.  

Peixoto11, em seu estudo, confirma os dados da pesquisa, com o maior índice de 

ocupação das gestantes serem do lar, mostrando baixa renda familiar, o que remete à 

dificuldades no mercado de trabalho gerando problemas financeiros para a família. 

Foi possível analisar também o diagnóstico clínico da DM entre as gestantes; o 

caso clínico mais incidente foi a DMG com 72 % dos casos, apresentando também 

gestantes com a diabetes pré-gestacional tipo I, com 20% dos casos e o tipo II com 8% 

das pacientes pesquisadas. 

A relevância das gestantes avaliadas no presente estudo predominou o 

diagnóstico de DMG; esses resultados estão de acordo com a prevalência já estabelecida 

na literatura, com o aumento da frequência desse tipo de diabetes12. 
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A identificação dos fatores de risco para o diagnóstico de DMG é através da 

anamnese clínica, conduta estabelecida inicialmente pelos profissionais de saúde, 

devendo investigar se a mulher apresenta idade igual ou superior a 35 anos de idade, 

índice de massa corporal >25Kg/m – sobrepeso/obesidade, antecedentes familiar de 

diabetes mellitus, macrossomia ou polihidrâmnio, em gestação anterior, malformação 

fetal em gestação anterior, uso de drogas hiperglicemiantes, hipertensão arterial 

crônica13.  

Alguns artigos reforçam a necessidade de se abordar a temática, a partir de uma 

perspectiva interdisciplinar, onde os fatores de risco podem sinalizar problemas que 

comprometem a gravidez e são caracterizados como marcadores que visam à redução da 

morbimortalidade materna e fetal14. 

Quanto ao controle glicêmico, os valores das glicemias entre as diabéticas 

oscilaram entre 87mg/dl, com menor valor à 341mg/dl, com maior valor (Figura 2). O 

diagnóstico das gestantes foi definido com a realização da glicemia de jejum alterada, 

confirmando-se com o teste de sobrecarga a glicose. 

 

Figura2- Distribuição das Diabéticas Gestacionais de acordo com o nível 

glicêmico 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2015). 

 

Os resultados dos parâmetros que avaliam os valores glicêmicos, no estudo, 

foram analisados através dos critérios de diagnóstico e classificação da DG propostos 

pela IADPSG e baseados no estudo observacional HAPO. No grupo de estudo dos 

profissionais do ICV ficou definido como ponto de corte, para definição do diagnostico de 

DMG, o mesmo parâmetro: a glicemia de jejum maior ou igual a 92 mg/dl, 1 hora após a 

sobrecarga de 75g de glicose no valor de 180mg/dl e 2h de 153 mg/dl. A literatura 

sugere a utilização desses critérios internacionais, onde estudos demonstram a 

associação entre os valores da glicemia materna e os desfechos perinatais adversos14-15. 

Segundo Costa et al.16, o ideal é alcançar um controle glicêmico adequado na 

gestação, com glicemia menor que 92mg/dl. Os resultados em sua maioria evidenciaram 
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um mal controle glicêmico nas gestantes. O quadro hiperglicêmico materno apresentado, 

pode acarretar alterações fisiológicas e metabólicas, trazendo consequências para saúde 

da mãe e do feto. 

Quanto a primeira opção de tratamento para a maioria das gestantes com 

diabetes gestacional destacou-se a orientação nutricional com 72% dos casos, seguida 

do tratamento medicamentoso com a insulinoterapia associada à dieta (28%). 

Demonstra-se, assim, que nenhuma das gestantes utiliza apenas a insulinoterapia 

isolada e uso exclusivo de hipoglicemiantes orais. 

De acordo com a Associação Americana de Diabetes17, o tratamento inicial deve 

realmente consistir de um controle dietético adequado, cujos objetivos são promover 

adequada nutrição materno-fetal e ganho ponderal recomendado para atingir e manter o 

controle metabólico dentro da normalidade.  

A opção de tratamento medicamentoso encontrado foi a Insulinoterapia, devendo 

ser iniciada quando as gestantes não atingirem a meta do controle glicêmico só com a 

dieta. Entretanto, as diretrizes nacionais e internacionais divergem sobre o tratamento 

medicamentoso da DMG, pois a Sociedade Brasileira de Diabetes14, sugere o uso da 

insulina como tratamento padrão, devido os estudos comprovarem eficácia e segurança 

na sua utilização; a Federação Internacional de Diabestes18 cita como opções de 

tratamento oral, a metformina e a glibenclamida quando o uso da insulina for complicado 

por fatores adversos. O uso da metformina para DMG apresenta eficácia e pode ser 

utilizada durante todo período gestacional; a glibenclamida é a melhor opção entre as 

sulfonilureias, sua utilização é segura a partir do segundo trimestre da gestação19. 

Quando analisado o número de gestações desenvolvidas pelas pacientes, 26% das 

mulheres (Tabela 2) tiveram duas gestações e 24% com três gestações. 

 

Tabela 2- Distribuição das Diabéticas Gestacionais de acordo com o número de 

gestações 

Número de gestações 
Percentual do número de 

gestações 

1 14% 

2 26% 

3 24% 

4 14% 

5 8% 

6 8% 

7 2% 

8 2% 

9 0% 

10 2% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015). 
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Segundo Mussucatti20, na literatura, não há relatos de correlação entre o DM e o 

número de gestações. No estudo, observamos que (60%) das DMG apresentaram três ou 

mais gestações; esses resultados mostram que quanto maior o número de gestações, 

maior pode ser a chance de se desenvolver o DMG, em que a multiparidade pode ser 

definida como um dos fatores de risco. 

Pesquisou-se também a quantidade de consultas de pré-natal realizadas pelas 

gestantes e evidenciou a maioria das gestantes (26%) com cinco consultas (Tabela 3) e 

18% realizaram seis, em segundo lugar. 

Na opinião de Domingues et al.9, o número de consultas realizadas durante o pré-

natal estão diretamente relacionado aos indicadores de saúde materno-infantil. A 

assistência ao pré-natal, com consultas de rotina, previne a morbimortalidade materna e 

perinatal, permitindo a detecção e o tratamento oportuno de afecções, reduzindo os 

fatores de risco que trazem complicações para a saúde da mulher e do bebê. O MS 

normatizou desde 2000 que, para um pré-natal adequado, é necessária a realização de 

uma consulta até o quarto mês e seis ou mais durante o período gestacional e também 

preconiza que quanto maior o número de consultas, maior é a garantia de uma gestação 

segura. 

 

Tabela 3 - Distribuição das diabéticas gestacionais de acordo com o número de 

consultas de pré-natal 

Quantidade de consultas de 

pré- natal 

Percentual da quantidade de 

consultas de pré-natal 

1 6% 

2 18% 

3 12% 

4 12% 

5 26% 

6 18% 

7 6% 

8 2% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015). 
 

Os dados da pesquisa demonstraram que as gestantes estudadas realizaram uma 

média de cinco a seis consultas de acordo com o período gestacional até o momento da 

entrevista, demonstrando que estão seguindo o que é preconizado pelo MS, evitando-se 

assim o risco de intercorrências clinico obstétricas.  

Ainda, a maioria das pacientes (86%) não necessitou de internação durante o 

período gestacional que se encontrava e apenas 14% necessitaram de internação. 
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Com relação às causas que levaram às internações hospitalares (Tabela 4), 

observou-se que, a Hipertensão Arterial (HAS) foi uma das complicações mais frequente 

nas gestantes diabéticas. 

A associação da HAS e DMG é bastante comum; pesquisas demonstram os 

benefícios do tratamento da HAS em pacientes diabéticas, com a monitorização 

ambulatorial da pressão arterial, que é uma ferramenta útil para o diagnostico da HAS e 

o monitoramento do seu tratamento, contribuindo para a diminuição das complicações 

micro e macrovasculares21. 

 

Tabela 4- Causas que levaram a internações hospitalares 

Causa da internação 
Quantidade de 

internações 

Percentual da 

quantidade  de 

internações 

Hipertensão Arterial 4 57% 

Asma 1 14% 

Miocardiopatia 1 14% 

Polihidrâmnio 1 14% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015). 
 

As demais causas encontradas foram a Asma que pode levar a inúmeras 

alterações fisiológicas na gestação, sendo uma das pneumopatias mais comuns durante a 

gravidez; para o seu controle, os medicamentos e dosagens devem ser prescritas pelo 

especialista, objetivando reduzir os riscos indesejáveis na gestante para não 

comprometer o período perinatal13. 

As anomalias congênitas ocorrem em mulheres obesas e a elevada incidência 

dessas anomalias, como as cardíacas e os defeitos do tubo neural, comprometem a 

gestante, aumentando o risco de mortalidade perinatal, segundo Abib et al.22 (2014). 

Assim, no referido estudo, entre as causas que levaram à internação, encontrou-se a 

cardiopatia, encontrada em gestante com sobrepeso, confirmando a literatura que o 

ganho de pesoexcessivo durante a gravidez contribui para o aparecimento de 

complicações na mãe e no feto. 

O polidrâmnio, que é o aumento excessivo do volume do líquido amniótico 

superior a 2.000 ml, ocorre em gestações acima de 30 semanas e está associado a 

diversas causas maternas e fetais, como diabetes mellitus, gemelaridade, anomalias 

congênitas, etc13. 

 Durante a pesquisa também se analisou o estado nutricional das gestantes, 

através do Índice de Massa Corporal (IMC), considerando o período gestacional de cada 

uma, a qual variou de 06 até 38 semanas de gestação. A análise do estado nutricional 

revelou que a maioria (42%) apresentou peso adequado para o período gestacional e 

30% baixo peso. Ainda, 14% apresentaram sobrepeso e obesidade, cada. 
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O estado nutricional está diretamente relacionado à manutenção da saúde e ao 

controle de doenças; para a classificação do estado nutricional da gestante em baixo 

peso, peso adequado, obesidade e sobrepeso, a avaliação antopométrica deve ser 

realizada inicialmente pela determinação do IMC, utilizando-se a tabela desenvolvida 

por23. 

O ganho de peso durante a gestação deve ser monitorado a cada consulta do pré-

natal, evitando as complicações como: macrossomia fetal, partos cesáreos, pré-

eclâmpsia, baixo peso ao nascer, mortalidade infantil, como também a retenção de peso 

pós-parto e o desenvolvimento da obesidade e suas complicações ao longo da vida22. 

Padilha24 comenta que os fatores associados à variação do ganho ponderal na 

gestação e as diferentes classificações do estado nutricional, devem ser cuidadosamente 

analisados de acordo com as condições socioeconômicas e sociais das gestantes. Na 

opinião de Vitolo25, o problema nutricional de maior prevalência é o excesso de peso, e 

não a desnutrição no período gestacional.  

Fazio et al.26 afirmam que as gestantes são suscetíveis à inadequação nutricional 

devido ao aumento do consumo de energia, de macro e micronutrientes que ocorrem 

durante a gravidez, limitando a disponibilidade dos nutrientes necessários ao adequado 

crescimento fetal. Confirma-se a importância de uma alimentação adequada para a mãe, 

em razão das necessidades aumentadas no período gestacional. 

Ainda analisando o estado nutricional das gestantes, foi possível observar o 

consumo alimentar das mesmas. Para avaliação do consumo alimentar, primeiro foram 

analisados os dados da entrevista com relação à frequência das refeições. Foi encontrado 

que a maioria das gestantes (70%) realizou, de cinco a seis refeições diárias e 30% de 

três a quatro refeições. 

Segundo Reis et al.27, a gestante portadora de DMG deve fracionar as refeições, 

aproximadamente, em seis por dia: três principais (café da manhã, almoço, jantar) e três 

lanches, com intervalo de, aproximadamente, três horas entre cada uma delas, com o 

objetivo de uma distribuição harmônica dos alimentos nas refeições, para que o 

metabolismo orgânico seja constante. 

A ingestão alimentar diária deve ser disciplinada, ajustada aos esquemas de 

insulinização ou de antidiabéticos orais, de forma a impedir o consumo excessivo de 

alimentos nas refeições e o jejum prolongado, reduzindo as oscilações glicêmicas que irá 

favorecer o controle metabólico, refletindo em melhor qualidade de vida para as 

gestantes28.  

O número de refeições diárias entre 5 a 6 representa um adequado plano 

alimentar das gestantes; na pesquisa foi identificado que as pacientes realizam o número 

ideal de refeições diárias. Na opinião de Reis et al4., o café da manhã é considerado a 

refeição mais importante do dia, pois segue o maior intervalo de tempo em que ficamos 
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sem nos alimentar, desde a última refeição, podendo causar hipoglicemia. Os lanches da 

manhã, tarde e noite são importantes para que não ocorra um longo período de 

abstinência entre as principais refeições, evitando uma ingesta alimentar em grande 

quantidade. Uma dieta equilibrada no almoço garante parte das necessidades nutricionais 

diárias. O jantar, por ser a última refeição do dia, possui a mesma importância das 

demais e é mais saudável consumir alimentos de fácil digestão, para não ter problemas 

com a qualidade do sono. 

Para Barreto et al28,as implicações de um fracionamento inadequado influencia na 

deficiência do metabolismo dos nutrientes pela mãe, acarretando complicações para o 

feto. 

Quando analisado o consumo do leite na dieta, foi observado que a maioria das 

gestantes (44%) consome o alimento todos os dias, entretanto, 22% raramente fazem 

uso do alimento. No mais, 14% ingerem entre 3 a 4 dias, 10% 1 e 2 dias, 6% nunca e 

4% entre 5 e 6 dias. 

E o tipo de leite mais consumido entre as gestantes é o leite integral com 58%, 

em seguida o leite desnatado com 40% e 2% o semi-desnatado. 

O leite é um alimento com todas as propriedades nutricionais adequadas, além de 

ser fonte de proteína e vitaminas, contém cálcio nutriente fundamental para a formação 

e manutenção óssea; o consumo é essencial trazendo benefícios à saúde da gestante e 

do feto, seu uso deve ser orientado de acordo com as necessidades individuais; o ideal é 

que seja, prioritariamente, consumido o leite desnatadO29. A maioria das pacientes está 

consumindo o leite integral que não é recomendável, uma vez que a ingestão de gordura 

no período gestacional pode acarretar o excesso de peso ou obesidade que é um fator de 

risco para uma serie de intercorrências/ complicações na gestação. 

Quando avaliado o consumo de carnes vermelha e branca, o resultado demonstra 

que a ingestão de 90% ocorre retirando o excesso de gordura e 10% come com a 

gordura. 

As gorduras também conhecidas por lipídeos fazem parte do balanço energético 

como também do controle metabólico da dieta, são divididas em dois grupos, as 

saturadas que estão presentes nos alimentos de origem animal e devem ser consumidas 

com moderação, uma vez que aumenta o risco de doenças cardiovasculares e obesidade; 

e as gorduras insaturadas encontradas nos óleos vegetais, peixes etc; sua utilização 

pode ser diária30. 

Considerando a frequência do consumo diário dos diversos alimentos consumidos 

pelas gestantes, verifica-se na (Tabela 5) que a maioria das entrevistadas referiu 

consumir diariamente os alimentos básicos, especialmente o arroz (96%), cuscuz (56%), 

biscoitos e bolachas (54%) e o pão (48%), ou seja, alimentos à base de cereais, fontes 
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de carboidratos que são distribuídos nas refeições, que fornecem energia associados a 

um conjunto de nutrientes reguladores importantes na alimentação da gestante. 

Observou-se o consumo diário de frutas (66%), vegetais crus (60%), vegetais 

cozidos (52%) de acordo com as recomendações da OMS10; na publicação da Estratégia 

Global sobre Alimentação Saudável, que preconiza o consumo de três ou mais porções 

diárias, esses alimentos devem estar presentes em todas as refeições, pois são 

essenciais para a formação saudável do feto, além de proteger a saúde materna. 

Quanto ao consumo de bolos e tortas, alimentos fritos, refrigerante, macarrão, as 

entrevistadas informaram que raramente consomem. Santos e Araújo30, em seu estudo, 

relataram que o poder aquisitivo é um fator limitante da compra e da frequência do 

consumo de alguns alimentos e que, o conhecimento sobre as práticas alimentares mais 

saudáveis, é fundamental na escolha dos alimentos; o autor assevera ainda a 

importância da situação financeira na prescrição dietoterápica, que é de extrema 

importância para a adesão ao tratamento da gestante. 

 

Tabela 5- Avaliação do consumo diário de alimentos 

 

 

Todos 

os        

Dias 

(%) 

1 à 2 

Dias 

(%) 

3 à 4 

Dias 

(%) 

5 à 6 

Dias 

(%) 

Raramente 

(%) 

Nunca  

(%) 

Frutas 66 18 16 0 0 0 

Vegetais 

Crus 

60 18 8 0 14 0 

Vegetais 

Cozidos 

52 16 10 4 18 0 

Alimentos 

Fritos 

8 14 18 2 56 2 

Refrigerante 4 6 6 4 50 30 

Pão 48 4 32 2 14 0 

Bolos  Tortas 4 6 8 0 74 8 

Biscoitos  

Bolachas 

54 14 18 2 12 0 

Macarrão 14 24 8 0 50 4 

Cuscuz 56 8 24 0 6 4 

Arroz 96 2 2 0 0 0 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015). 

 

Na opinião de Reis4, uma nutrição adequada dentro dos parâmetros 

individualizados é decisiva para o curso gestacional; o consumo de diferentes tipos de 

alimentos e o modo de se alimentar são influenciados por questões fisiológicas, 

emocionais, culturais, sócio econômicas. 

Padilha et al.24 comentam que a literatura é consensual na importância do 

aconselhamento nutricional para as mulheres com DMG e que todas as gestantes devem 

recebê-la no decorrer do período gestacional. 
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Após analisar os resultados da pesquisa, um conjunto de informações 

sistematizado foi repassado para as gestantes entrevistadas, respeitando as crenças, 

atitudes, visando o acesso econômico e social para uma alimentação quantitativa e 

qualitativa adequada. 

A proposta de intervenção pedagógica desenvolvida para abordar as estratégias 

de uma educação alimentar e nutricional recomendada para as gestantes, foi realizada 

de forma participativa, dialógica e problematizadora. As informações mais expressivas 

foram obtidas mediante os depoimentos das mulheres, permitindo uma interação 

contínua com as participantes em todo processo educativo, diferenciando o conhecimento 

cientifico do saber popular.         

Assim, as gestantes pesquisadas expressaram a importância da participação nas 

atividades educativas, recebendo informações e ao mesmo tempo sendo multiplicadoras 

do conhecimento. Ao trocarem vivências e conceitos  geraram poderosas fontes 

transformadoras de suas limitações e necessidades. Essa troca de experiências entre as 

gestantes possibilitou a percepção do individual e do coletivo, diminuindo a ansiedade 

através das colocações semelhantes. 

Após a experiência das trocas de conhecimentos no campo grupal, foi realizado o 

atendimento individual no transcurso do pré-natal, para sanar as dúvidas, estimulando a 

autonomia das gestantes, permitindo que o conhecimento produzido sobre alimentação 

saudável  repercuta positivamente no estado nutricional da mãe e do bebê  

Foram discutidos os dados do estudo, mostrando que a maioria das gestantes 

tinha uma prática alimentar saudável, necessitando de alguns ajustes com relação ao 

consumo de alguns alimentos, a quantidade utilizada no fracionamento das refeições, 

conscientizando-as da adoção de novos hábitos alimentares para sua saúde e a saúde  

fetal. 

Esses resultados reforçaram a necessidade de investimentos em educação 

alimentar e nutricional, onde a estratégia foi positiva com vistas nas mudanças no 

comportamento alimentar das gestantes, que demonstraram serem extremamente 

receptivas ao conhecimento e as mudanças para melhoria na qualidade de vida, 

prevenindo as doenças decorrentes do estado gestacional, melhorando assim os 

indicadores de saúde e minimizando os custos para a saúde pública. Intervenções de 

educação alimentar contínuas apresentam impacto satisfatório com o envolvimento das 

gestantes e familiares.  
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4. Conclusões 

 

A pesquisa possibilitou retratar um perfil socioeconômico e clínico das gestantes 

com DMG, atendidas na instituição em estudo, permitindo um maior conhecimento sobre 

as mulheres acometidas por este agravo. 

A partir dos dados encontrados, observou-se que a maioria das gestantes 

cadastradas e acompanhadas no ICV, eram procedentes de 22 municípios do Estado da 

Paraíba. Um percentual significativo das gestantes encontrava-se na faixa etária 

reprodutiva, apresentavam baixa escolaridade e baixa renda familiar, tendo como 

ocupação as atividades do lar. Com relação aos dados antropométricos, apesar da 

maioria das gestantes apresentarem um estado nutricional adequado, constatou-se um 

elevado percentual de baixo peso. O diagnóstico mais prevalente encontrado foi o de 

DMG; a terapia nutricional foi a primeira opção de tratamento entre as entrevistadas, em 

segundo lugar a insulinoterapia. 

Os resultados demonstraram ainda a necessidade da implantação de ações 

educativas com foco nas mudanças das práticas alimentares, despertando nas gestantes 

a consciência para o autocuidado, com a alimentação que, efetivamente, é um grande 

desafio. 

 Apesar da DG ter múltiplas causas, os hábitos alimentares das gestantes são 

determinantes na prevenção e tratamento da DMG. As práticas alimentares das 

gestantes são influenciadas por fatores individuais, culturais e sociais que implicam 

diretamente no acesso, escolha, consumo dos alimentos, repercutindo na saúde 

materno-fetal, o que contribui para um bom resultado obstétrico. 

Assim, para o monitoramento da DMG é necessário a participação integral da 

equipe multiprofissional, com estratégias de promoção, prevenção e intervenção em 

saúde e nutrição, com uma assistência nutricional contínua, individualizada e efetiva que 

garantam um controle metabólico adequado, com os ajustes fisiológicos de acordo com a 

idade gestacional, durante todo o período do pré-natal. 
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