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RESUMO 
 
No período gestacional, o aporte nutricional insuficiente ou excessivo pode alterar o 
desenvolvimento intrauterino fetal, e como consequência um inadequado peso ao 
nascer (PN) em recém-nascidos (RN). Por isso, a qualidade da dieta deve ser 
priorizada para melhorar a saúde materna e neonatal. No entanto, ainda são escassos 
os estudos que comprovam uma possível associação entre o consumo de alimentos 
ultraprocessados (AUP) pelas gestantes e desfechos de saúde nos RN. Assim, o 
objetivo deste estudo foi avaliar a associação do consumo de AUP de gestantes e o 
PN de RN no município de Pinhais-PR. No total, 214 mulheres foram selecionadas em 
todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade de Pinhais-PR e responderam 
a um questionário socioeconômico, demográfico e de saúde, coletado e tabulado no 
software RedCap. As informações referentes ao consumo alimentar foram coletadas 
por meio do Recordatório 24 horas (R24h) e foram tabuladas no software Globodiet. 
Inicialmente, os dados foram exportados e analisados no software SPSS versão 22. 
Para a análise do consumo de AUP foi utilizada a Classificação NOVA, proposta no 
Guia Alimentar para a população Brasileira. Após, foi calculada a contribuição 
energética em percentual dos AUP. Uma análise descritiva foi realizada, utilizando 
média e desvio padrão para as variáveis contínuas e frequência absoluta e relativa 
para as variáveis categóricas. Posteriormente, os dados foram analisados no Software 
R para computação estatística, versão 4.0.2. O efeito do consumo de AUP sobre o PN 
para a idade gestacional foi avaliada por meio de análise de regressão logística. 
Explorou-se também a influência de covariáveis na análise de associação (e.x. renda 
e escolaridade). Foram estimadas as chances de pequeno (PIG) e grande peso (GIG) 
para a idade gestacional pequeno para idade gestacional. Os resultados são 
apresentados como Odds Ratios, em relação a um peso adequado para a idade 
gestacional e respectivos intervalos de confiança de 95%. Erros padrão robustos 
foram calculados, para superar possíveis erros de especificação do modelo. As 
significâncias estatísticas foram avaliadas por meio do teste de Wald. Todas as 
análises foram ponderadas pelos pesos amostrais do estudo. Adotou-se como nível 
de significância 5%. A média de idade materna foi de 26,4 ± 5,7 anos. A idade 
gestacional de parto foi de 38,6 ± 1,9 semanas e o PN médio foi de 3.243 kg ± 472 
gramas. A contribuição energética de ultraprocessados foi de 26,9% ± 17,9, sendo de 
27,1% ± 13,7 entre as mães de recém-nascidos pequenos para a idade gestacional, 
25,7% ±17,5 de mães de recém-nascido com PN adequado para idade gestacional e 
35,8% ± 20,8 de mães de recém-nascidos com PN grande para idade gestacional. 
Dentre as associações analisadas, o consumo de AUP esteve associado com o PN 
dos recém-nascidos classificados como GIG (OR 1.027; IC 1,000-1,054). O presente 
estudo mostrou que houve associação do consumo de alimentos ultraprocessados 
durante a gestação e o nascimento de recém-nascidos GIG, porém não para as 
crianças PIG. 
 

Palavras-chave: Alimentos ultraprocessados. Peso ao Nascer. Gestantes. 
 
 
 
 
 
 



10 
 

ABSTRACT 
 

During pregnancy, insufficient or excessive nutritional intake can alter intrauterine fetal 
development and, as a consequence, inadequate birth weight in newborns (NB). 
Therefore, the quality of the diet must be prioritized to improve maternal and newborn 
health. However, there are still few studies that prove a possible association between 
the consumption of ultra-processed foods (UPF) by pregnant women and health 
outcomes in NB. The aim of the present study was to evaluate the association between 
the consumption of UPF in pregnant women and the LW of newborns in the city of 
Pinhais-PR. A total of 214 women were selected from all Basic Health Units (BHU) in 
the city of Pinhais-PR and answered a socioeconomic, demographic and health 
questionnaire, collected and tabulated in the RedCap software. Information regarding 
food consumption was collected through the 24-hour recall (24hR) and tabulated in the 
Globodiet software. First, data were exported and analyzed using SPSS software 
version 22. For the analysis of UPF consumption, the NOVA classification, proposed 
in the Food Guide for the Brazilian population, was used. Afterwards, the energy 
contribution as a percentage of the UPF was calculated. A descriptive analysis was 
performed, using mean and standard deviation for continuous variables and absolute 
and relative frequency for categorical variables. Subsequently, the data were analyzed 
in Software R for statistics, version 4.0.2. The effect of ultra-processed (UPF) food 
consumption on the birth weight to the gestational age was evaluated through logistic 
regression analysis. The influence of covariates in the analysis of association was also 
explored (e.g. income and schooling). The odds of small (SGA) and large weight (LGA) 
to the gestational age were estimated. Results are presented as estimated odds ratios, 
relative to an adequate weight to the gestational age, and corresponding 95% 
confidence intervals. Robust standard errors were calculated, to overcome possible 
model misspecifications. Statistical significances were assessed through the Wald test, 
and the sample weights were included to properly estimate the parameters of interest. 
A 5% significance level was adopted. Results: Mean maternal age was 26.4 ± 5.7 
years. The gestational age at delivery was 38.6 ± 1.9 weeks and the mean BW was 
3,243 kg ± 472 grams. The energy contribution of ultra-processed products was 26.9% 
± 17.9, with 27.1% ± 13.7 among mothers of small-for-gestational-age newborns, 
25.7% ± 17.5 for mothers of newborn with BW adequate for gestational age and 35.8% 
± 20.8 of mothers of newborns with BW large for gestational age. The consumption of 
ultra-processed foods was associated with the BW of newborns classified as large for 
gestational age (LGA) (OR 1.027; IC 1.000-1.054). Conclusion: The present study 
showed that there was an association between the consumption of ultra-processed 
foods during pregnancy and the birth of LGA newborns, but not for small-for-
gestational age (SGA) children. 

 

Keywords: Ultra-processed foods. Birth Weight. Pregnant women. 
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APRESENTAÇÃO 
 

Esta pesquisa utilizou dados coletados no município de Pinhais, Paraná, no 

âmbito do Estudo Multicêntrico de Deficiência de Iodo (EMDI-BRASIL), pesquisa 

nacional financiada pelo Ministério da Saúde (MS), realizada em 11 municípios, 

distribuídos em 9 estados e o Distrito Federal, vinculados a 14 instituições de ensino 

superior. O EMDI-BRASIL investigou a situação nutricional de iodo, sódio e potássio 

no grupo materno infantil, a fim de amparar em ações da Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição (PNAN) no Brasil. Desta, foram incluídas na presente 

pesquisa gestantes com idade igual ou superior a 18  anos até 49 anos, residentes na 

cidade de Pinhais-PR, atendidas pelas equipes das Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) do Sistema Único de Saúde (SUS), que relataram não possuir doença 

tireoidiana (hipotireoidismo, hipertireoidismo, Doença de Hashimoto e neoplasias) ou 

cirurgia na glândula tireoide. Na presente pesquisa, foram incluídas apenas gestantes 

de Pinhais pelo fato de termos utilizado cinco dados extras que não haviam sido 

coletados na pesquisa EMDI: peso ao nascer (PN), data de nascimento e sexo do 

recém-nascido (RN), idade gestacional no dia do parto e tipo de parto. Esta pesquisa 

utilizou dados de consumo das gestantes para avaliar a associação do consumo de 

alimentos ultraprocessados (AUP) e o PN. Por fim, a estrutura da dissertação é 

apresentada com introdução, objetivos, revisão de literatura e artigo a ser submetido 

para publicação. O artigo é constituído de resumo, introdução, material e métodos, 

resultados, discussão e considerações sobre os principais achados. As referências 

bibliográficas, apêndices e anexos serão apresentados ao final do documento.
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1 INTRODUÇÃO 
 

O peso ao nascer (PN) é considerado o principal indicador de saúde do recém-

nascido (RN), por sua forte associação com a morbimortalidade no início da vida 

(KNOP et al., 2018; OMS, 2019). RN de baixo e alto peso apresentam maior risco de 

morte perinatal e outros desfechos negativos durante a infância, adolescência e idade 

adulta (VICTORA et al, 2008; OMS, 2019). 

Estudos têm evidenciado que a desnutrição materna pré-gestacional pode 

ampliar o risco de parto prematuro, baixo peso ao nascer (BPN) e RN pequenos para 

a idade gestacional (PIG) (HAN et al., 2010; EL RAFEI et al., 2016). Em contrapartida, 

o excesso de peso pré-gestacional aumenta o risco de RN de elevado PN e grande 

para a idade gestacional (GIG) (YU et al., 2013; GAILLARD et al., 2013; DERUELLE 

et al, 2017), que por sua vez, está relacionado ao sobrepeso e/ou obesidade da 

criança durante o ciclo de vida (GAILLARD et al., 2013; YU et al., 2013).  

Sendo assim, a qualidade da dieta no período gestacional deve ser priorizada 

e o consumo de alimentos ultraprocessados (AUP) deve ser limitado para melhorar a 

saúde materna e neonatal (ROHATGI et al, 2017), pois estes alimentos são 

compostos por um alto valor energético, elevados teores de açúcar e sal livres, 

gorduras saturadas, gorduras trans e baixo valor nutricional (LOUZADA et al, 2015; 

GOMES et al, 2019). Aconselha-se um consumo de alimentos preferencialmente in 

natura e minimamente processados, e variados durante a gestação, pois esta fase, 

em razão das altas demandas fisiológicas, eleva as necessidades de energia, 

proteínas, vitaminas e sais minerais (OMS, 2016). 

No entanto, até o momento, poucos estudos avaliaram o consumo alimentar 

durante a gestação segundo o grau de processamento dos alimentos. Alves-Santos 

et al. (2016) em uma coorte com 189 mulheres brasileiras, identificaram aumento do 

consumo de alimentos in natura/minimamente processados durante a gestação e 

redução do consumo de AUP. No estudo de Rohatgi et al. (2017), com 41 duplas de 

mulheres/RN nos Estados Unidos, verificou-se a associação do consumo de AUP com 

o aumento do ganho de peso gestacional e aumento da porcentagem de gordura 

corporal de RN. Em uma coorte realizada no Brasil, com gestantes que estavam 

fazendo o acompanhamento pré-natal na atenção primária, observou-se que o 

consumo de AUP no terceiro trimestre gestacional teve associação positiva com o 

ganho de peso gestacional médio semanal nesse período (GOMES et al, 2020). 
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Rocha (2018) em seu estudo foi o único a avaliar a associação entre o 

consumo de AUP de 300 gestantes e o PN de RN no estado do Rio de Janeiro.  

Constatou-se que o elevado consumo de alimentos in natura/minimamente 

processados e ingredientes culinários foi um fator protetor para o nascimento de RN 

GIG. No entanto, o consumo médio a alto de AUP aumentou a probabilidade para RN 

PIG.  

 Considerando a importância da alimentação saudável durante a gestação, o 

aumento do consumo de AUP pela população brasileira e a escassez de estudos 

sobre a relação entre o consumo de AUP durante o período gestacional, o presente 

estudo propõe avaliar a associação entre o consumo de AUP durante o período 

gestacional e o PN de crianças RN no município de Pinhais no Paraná.  

 

1.1 HIPÓTESE DO ESTUDO 

 

O consumo de alimentos ultraprocessados de gestantes está associado ao 

PN ajustado para idade gestacional (IG). 

 

1.2  OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a associação entre o consumo de alimentos ultraprocessados de 

gestantes e o peso ao nascer ajustado para idade gestacional dos recém-nascidos no 

Município de Pinhais/PR. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Estimar a prevalência de recém-nascidos pequeno para idade 

gestacional e grande para idade gestacional na amostra; 

 Avaliar a contribuição energética no consumo de alimentos 

ultraprocessados pelas gestantes; 

 Investigar associação entre o consumo de alimentos ultraprocessados 

por gestantes e o peso ao nascer ajustado para a idade gestacional. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1 PESO AO NASCER (PN) 

 

O PN é um considerável preditor da saúde perinatal e, por sua importância, 

vem sendo utilizado no monitoramento em quadros de interesse da saúde pública 

devido à sua associação com a taxa de mortalidade nos primeiros anos de vida 

(BRASIL, 2000b). Pode ser utilizado como parâmetro indireto para avaliar as 

condições de saúde do RN, visto que consegue sintetizar as condições gestacionais 

e a evolução durante o período fetal (BRASIL, 2009; FRANÇA; LANSKY; 2009). Deve 

ser obtido, preferencialmente, durante a primeira hora de vida antes que a perda de 

peso pós-natal ocorra (WHO, 2014).  

Existem diferentes formas de classificar o PN do RN. O Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF) e a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

classificam o PN em: extremo baixo PN, muito baixo PN, baixo PN, peso insuficiente, 

peso normal ou adequado e excesso de peso (UNICEF, 2004). Os pontos de cortes 

dessa classificação são mostrados no QUADRO 1. 

 
QUADRO 1 – CLASSIFICAÇÃO DE PN 

Classificação Ponto de corte (gramas) 
Extremo Baixo PN < 1.000  
Muito Baixo PN 1.000 a 1.500  
Baixo PN 1500 a 2.500  
Peso Insuficiente 2.500g a 2.999  
Peso Normal ou Adequado 3.000 a 3.999  
Excesso de Peso ≥ 4.000  

FONTE: Fundo das Nações Unidas para a Infância e Organização Mundial da Saúde (United Nations 
Children’s Fund and World Health Organization, 2004). 

  

Na classificação do PN têm sido adotados dois pontos de corte limitantes: < 

2.500 gramas para classificar o baixo PN (OMS, 2011) e ≥ 4.000 gramas para 

classificar a macrossomia (BRASIL, 2000a). 

O BPN é definido pela OMS quando o peso ao nascimento é inferior a 2.500 

gramas, independentemente de sua idade gestacional (WHO, 2014). Este ponto de 

corte foi estabelecido com base nas evidências epidemiológicas que mostraram que 

crianças nascidas dentro dessa faixa de peso possuíam vinte vezes mais chances de 

morrer quando comparadas às crianças com PN superior a 2.500 gramas (MORAES 

et al.; 2011; OMS, 2011). 
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A diferença da prevalência de BPN é grande entre os países, sendo as 

maiores taxas encontradas em países em desenvolvimento, em virtude das condições 

socioeconômicas inadequadas (FIGURA 1). De acordo com os últimos dados do 

UNICEF, em 2015 14,6% das crianças nascidas naquele ano, apresentavam BPN, 

representando 20,5 milhões de RN (UNICEF, 2019).  

 
FIGURA 1 – PREVALÊNCIA DE BAIXO PESO AO NASCER, POR PAÍS E REGIÃO, 2015 

FONTE: UNICEF (2019) 
 

A redução da prevalência de PN tem sido limitada em todas as regiões do 

mundo. Entre 2000 e 2015, a taxa média anual de redução na prevalência de BPN foi 

de 1,2%, valor muito inferior à meta estipulada de 2,7% necessários para atingir a 

meta relacionada à Saúde e Bem-estar, dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), fixados em 2015 pela Organização das Nações Unidas (ONU) 

como um plano de ação para as pessoas, planeta e prosperidade. Neste mesmo 

período, não houve mudança na prevalência de BPN na América Latina, Caribe e 

Europa Ocidental. No entanto, na América do Norte, houve um aumento pequeno e 

estatisticamente significativo, passando de 7,3%, em 2000, para 7,9% em 2015 

(UNICEF, 2019).  

As prevalências mundiais mais elevadas de BPN, de acordo com os últimos 

dados oficiais, estão na Índia (33,0%) e em Bangladesh (50,0%). Contudo, em países 

desenvolvidos da Europa, a taxa fica entre 4 e 5%, e nos Estados Unidos, em torno 

de 7,6% (PEDRAZA; MENEZES, 2014).  
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No Brasil, entre os anos de 2000 a 2015, a prevalência de nascidos vivos de 

BPN passou de 7,8%, em 2000, para 8,4%, em 2015 (UNICEF, 2019). Segundo dados 

do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). Já no ano de 2019, 8,7% 

de nascidos vivos apresentaram BPN, com uma variação de 8,4 a 8,7% entre o ano 

de 2010 a 2019, sendo o Paraná o estado com a taxa mais elevada de nascimento de 

recém-nascidos de baixo peso na Região Sul (BRASIL, 2021).  

Alguns fatores têm sido associados ao BPN, como menores níveis de 

escolaridade materna e renda familiar, idade materna inferior a 20 anos, situação 

conjugal instável e complicações obstétricas, principalmente, infecções do trato 

urinário, diabetes, hipertensão arterial e disfunções uterinas (SURITA et al., 2011; 

SILVA, 2012; ENGLUND-ÖGGE et al., 2014; GOLDENBERG, MCCLURE, 2015; 

MOURA et al., 2018). 

Um ganho de peso gestacional insuficiente no último trimestre também pode 

estar relacionado com o BPN, acarretando uma expansão insuficiente do volume 

plasmático, fluxo placentário diminuído e, consequentemente, menor transporte de 

nutrientes e oxigênio para o feto (SANTOS et al., 2017).  

O BPN coopera para uma diversidade de desfechos inadequados para a 

saúde dos RN, influenciando nas taxas de morbimortalidade durante o primeiro ano 

de vida (MORAES et al, 2011). Além do risco de mortalidade elevado, os RN com BPN 

que sobrevivem também enfrentam consequências ao longo da vida, incluindo maior 

risco de retardo no crescimento, QI (quociente de inteligência) mais baixo, e doenças 

crônicas não transmissíveis, como obesidade e diabetes (UNICEF, 2019). 

Por outro lado, o recém-nascido macrossômico (RNM) é definido como aquele 

com peso de nascimento igual ou superior a 4.000 gramas. A macrossomia tem sido 

associada a várias complicações durante e pós-parto, tanto para a mãe quanto para 

o RN. 

Os fatores de risco para a macrossomia são excesso de peso materno, ganho 

de peso excessivo durante a gestação, diabetes mellitus gestacional e o Índice de 

Massa Corporal (IMC) pré-gestacional (SILVA et al., 2006; CZARNOBAY et al., 2019).  
No entanto, é indiscutível que a IG é uma variável de confundimento no estudo 

do PN, o que torna cada vez mais frequente as investigações que utilizam os termos 

da classificação para idade gestacional, como PIG, Adequado para Idade Gestacional 

(AIG) e GIG (BRASIL, 2009; KASSAR et al, 2013).  
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2.2 PESO AO NASCER PARA IDADE GESTACIONAL 

 

O desenvolvimento humano em sua grande parte ocorre no período pré-natal, 

fazendo com que o tempo de vida intrauterina seja essencial à saúde do indivíduo 

durante toda a sua existência. Estabelecer corretamente a duração da gestação ou IG 

serve como um importante direcionamento para condutas e cuidados no pré-natal e 

ao RN. Contudo, essa delimitação de uma data nem sempre é precisa, mas serve 

como uma estimativa. Para a determinação da IG existem diferentes métodos, entre 

os mais utilizados como estimativas para o período pré-natal, estão a data da última 

menstruação (DUM), medidas de ultrassonografia (USG) e/ou a altura uterina e ainda 

estimativas pós-parto, baseadas na avaliação clínica do RN (CUNNINGHAM et al., 

2012). 

A tecnologia de ponta é necessária na aplicação de métodos para identificação 

da IG, um exemplo disso é o aparelho de ultrassom, porém a realidade da prática 

clínica normalmente é bem diferente e este tipo de tecnologia não faz parte da 

realidade nos países de baixa e média renda quando se trata de acompanhamento de 

pré-natal (SCHONBERG et al., 2014). 

Em um estudo multicêntrico realizado nos anos 2011 e 2012, denominado 

“Nascer no Brasil”, foi constatado que apenas 44% das puérperas no país possuíam 

um registro precoce de USG obstétrica (realizada entre 7-20 semanas de gestação),  

ao mesmo tempo em que 78% possuíam conhecimento da DUM (PEREIRA et al., 

2014).  

A IG é avaliada em semanas completas de gestação e categorizada em 

gestação: a) pré-termo ou prematura (33-36 semanas), b) a termo inicial (37-38 

semanas); c), a termo (39-42 semanas) e; d) pós-termo (> 42 semanas) (BENTLEY et 

al., 2016). Nos nascidos vivos espontâneos, a mediana de duração da gestação é de 

40 semanas, conhecida como a data provável do parto (DPP).  

A OMS, desde 2006, disponibiliza as Curvas de Crescimento por sexo 

resultantes de um estudo formado por dados de seis países (Brasil, Índia, Noruega, 

Omã e Estudos Unidos), onde foram inseridas gestantes saudáveis, não fumantes e 

que tiveram RN a termo, isto é, com IG maior ou igual a 37 semanas e menor que 42 

semanas (ONIS et al, 2004). Porém, esta recomendação não é apropriada para todos 

os RN, pois não disponibiliza informações para os nascidos antes da 37º semana 

gestacional (ROCHA, 2018). 
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Em 2014, novas curvas de crescimento foram desenvolvidas e publicadas 

pelo projeto The International Fetal and Newborn Growth Consortium for the 21st 

Century (INTERGORWTH-21st) (VILLAR et al, 2015). O objetivo desse estudo foi gerar 

curvas de crescimento fetal padrão para uso internacional, utilizando uma coorte de 

gestantes de base populacional multicêntrica, com participação de oito países, 

incluindo o Brasil (Pelotas), Inglaterra, Omã, Itália, Estados Unidos, China, Índia e 

Quênia. A coorte foi composta por mulheres saudáveis e com estado nutricional 

adequado, de baixo risco para restrição do crescimento intrauterino, com assistência 

pré-natal adequada e que residiam e pariram em áreas geográficas urbanas e altitude 

igual ou inferior 1.600 metros (VILLAR et al., 2014). Desta forma, as curvas de 

crescimento foram definidas baseadas na relação entre PN e a semana gestacional e 

específicas para cada sexo.  

Considera-se RN como PIG se o PN estiver ≤-2 DP do escore-Z ou abaixo do 

percentil 10 da curva de referência; AIG se o peso estiver entre +2 DP e -2 DP do 

escore-Z ou entre os percentis 10 e 90; e como GIG, se o peso encontrar-se ≥+2 DP 

do escore-Z ou acima do percentil 90 (OMS, 2011; JÚNIOR et al., 2017). 

No ano de 2020, em um estudo transversal, foram analisadas informações 

gestacionais e neonatais de 334 binômios mãe-recém-nascidos. Os dados do PN 

foram analisados usando a International and New Born Growth Consortium for the 

21st Century (Intergrowth-21st) e comparado com as curvas de crescimento 

recomendadas por Alexander et al, (1996) e Fenton e Kim (2013). Os RN foram 

classificados em PIG, AIG ou GIG. Os resultados indicaram as curvas de Fenton e 

Kim (2013) e Alexander, et al (1996) seriam melhores utilizadas na busca de RN PIG 

e, por outro lado, as INTERGROWTH-21st seriam significativas para a busca de RN 

GIG. Os pesquisadores do estudo alertaram que nos serviços de saúde no Brasil 

normalmente este tipo de avaliação é realizada apenas pelo PN da criança, 

classificando como BPN os RN que apresentam peso inferior a 2500g e 

macrossômicos os RN com peso igual ou superior a 4.000g (WHO, 1995; TENÓRIO 

et al, 2019).  
 

2.3 CONSUMO ALIMENTAR DURANTE A GESTAÇÃO  

 

O consumo alimentar e as recomendações nutricionais durante o período 

gestacional são temas fundamentais a serem discutidos. Isso porque as necessidades 
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de cada grupo alimentar encontram-se aumentadas a cada trimestre da gestação, 

devido ao crescimento e desenvolvimento intrauterino do feto, que faz com que nesse 

período possa ser necessário ajustar os hábitos alimentares (TEIXEIRA; CABRAL, 

2016).  

O aumento do aporte calórico e de nutrientes durante o período gestacional 

são necessários para satisfazer as necessidades materna e fetal. Caso contrário, 

pode ocorrer um estado de competição biológica, comprometendo o bem-estar de 

ambos. Na gestação existe um gasto energético na formação de tecidos maternos, 

como placenta, maior volume de tecido adiposo, líquido amniótico, sanguíneo, seios, 

fluídos intra e extracelulares e útero, que são essenciais para a formação do feto. Além 

disso, há necessidade extra de nutrientes para formação de tecidos do feto e para 

reserva durante o período de lactação no pós-parto (BUTTE et al., 2004). É consenso 

na literatura que o estado nutricional materno é um indicador de saúde e qualidade de 

vida tanto para a gestante, quanto para o crescimento do feto, especialmente no PN, 

pois a única fonte de nutrientes do feto é composta pelas reservas nutricionais e 

ingestão alimentar materna (MELO et al., 2007).  

Mesmo com toda a dificuldade em avaliar o consumo alimentar, nas últimas 

décadas, estudos com gestantes vem apontando uma diminuição no consumo de 

alimentos in natura ou minimamente processados e esses estão sendo substituídos 

por AUP (AZEVEDO; SAMPAIO, 2003; BAIÃO, DESLANDES, 2010; DE JERSEY et 

al., 2013; TAVARES et al., 2013; DOS SANTOS et al., 2014; ARAÚJO et al., 2016). 
Em 2016, Bueno, Beserra e Weber, evidenciaram por meio de uma revisão da 

literatura de estudos brasileiros, que os alimentos mais consumidos por gestantes, 

independente da faixa etária, são: arroz, feijão, pão com margarina, sucos de fruta, 

refrigerantes, laranja, vegetais verde-escuros, batata frita, pizza, embutidos, massas, 

carnes, doces e salgadinhos industrializados.  

Compreende-se que o consumo de AUP de maneira frequente pode provocar 

deficiências nutricionais, principalmente quando estão ligados a um consumo 

insuficiente de alimentos in natura (BRASIL, 2014). Sabe-se ainda, que desajustes 

nutricionais podem acarretar em risco nutricional para as mães e seus RN, podendo 

trazer consequências negativas no crescimento e no desenvolvimento infantil ou em 

outros ciclos da vida (TAVARES et al., 2013; ARAÚJO et al., 2016). O consumo de 

AUP parece estar associado ao aumento de peso gestacional, obesidade materna, 

aumento da gordura corporal neonatal, aumentando o risco de parto cesárea, 
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macrossomia fetal e nascimentos de recém-nascidos GIG (ARAÚJO et al, 2016; 

ROHATGI et al, 2017; MORAIS et al, 2018; MOREIRA et al, 2018; SARTORELLI et 

al, 2019). 

 
2.4 CLASSIFICAÇÃO DE ALIMENTOS ULTRAPROCESSADOS 

 

Em 2010, Monteiro et al, propuseram uma nova classificação dos alimentos 

baseada na extensão e propósito do processamento industrial, resultando em três 

grupos: alimentos não processados ou minimamente processados, ingredientes 

processados para culinária ou para indústria de alimentos e produtos 

ultraprocessados. Devido a importância da divulgação dessa classificação, o 

Ministério da Saúde (MS) propôs que a mesma fosse incluída em uma segunda edição 

do Guia Alimentar para a População Brasileira. (MONTEIRO et al, 2010). Porém, 

durante a elaboração da segunda edição do Guia, ocorreu um aprimoramento da 

classificação e a mesma passou a conter quatro grupos: alimentos in natura ou 

minimamente processados, ingredientes culinários, alimentos processados e AUP 

(BRASIL, 2014). 

Alimentos in natura são aqueles obtidos de plantas ou animais (folhas e frutos 

ou ovos e leite) e que são consumidos sem que estes tenham passado por qualquer 

alteração. Os alimentos minimamente processados são alimentos in natura que 

tenham passado por limpeza, remoção de partes não comestíveis ou não desejadas, 

secagem, embalagem, pasteurização, resfriamento, congelamento, fermentação e 

outros processos que não adicionam sal, açúcar, óleos, gorduras ou outras 

substâncias ao alimento original antes de serem adquiridos. Já os ingredientes 

culinários são aqueles utilizados para temperar, cozinhar alimentos e criar 

preparações culinárias, são eles: sal, açúcar, óleos e gorduras. Os alimentos 

processados são versões modificadas do alimento original, sendo produzidos com os 

alimentos in natura e ingredientes culinários. Por fim, os AUP são formulações 

industriais prontas para o consumo. Estes são compostos inteiramente ou 

principalmente de substâncias extraídas de alimentos (óleos, gorduras, açúcar, amido, 

proteínas), derivados de elementos (gorduras hidrogenadas, amido modificado) ou 

sintetizadas em laboratório com base em matérias orgânicas como petróleo e carvão 

(corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e aditivos que tornam mais 

sensorialmente atraentes) (BRASIL, 2014). 
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Ainda, AUP apresentam elementos na sua composição que encorajam o seu 

consumo. Geralmente são servidos em grandes porções, são extremamente 

palatáveis, possuem longa vida de prateleira e são facilmente consumidos em 

qualquer lugar por dispensarem, muitas vezes, o uso de talheres. Existe também um 

apelo publicitário muito forte nesse tipo de alimento. A praticidade e a pequena ou 

nenhuma necessidade de preparação são atrativos para o estilo de vida de uma 

população onde o tempo é escasso (MONTEIRO et al, 2013). Esses alimentos são 

evidenciados por serem prejudiciais à saúde humana, pois possuem uma alta 

densidade energética, elevados teores de açúcar e sódio e baixa quantidade de fibras 

quando comparados aos outros grupos da classificação de alimentos (LOUZADA et 

al., 2015). 

O consumo desses alimentos tem sido progressivo em nível mundial. No ano 

de 2015, na apresentação do Ultraprocessed food and drink products in Latin America: 

Trend, impact on obesity, policy implications, publicado pela Organização 

Panamericana de Saúde em 2015, verificou que as vendas de AUP aumentaram em 

43,7% entre o período dos anos 2000 até 2013. Este valor foi gerado particularmente 

pelo alto do consumo em regiões populosas, como por exemplo, a Ásia e Pacífico que 

tiveram um crescimento de 111% e América Latina com cerca de 50%. No Brasil a 

evolução da disponibilidade domiciliar de alimentos, segundo as três últimas POFs em 

relação ao grupo de AUP, apresentou uma participação crescente. Tendendo a ser 

mais intensa na POF 2002/2003. Em particular, a participação bebidas adoçadas 

carbonatadas, foi crescente na POF 2002/2003 e decrescente na POF 2007/2008. Já 

na POF 2017/2018 as bebidas adoçadas não carbonatadas, massas de pizza, de 

lasanha ou de pastel, pães, sorvetes e refeições prontas tiveram uma participação 

mais expressiva, sendo duas vezes superiores do que na POF 2002/2003. Com base 

nas POFs realizadas em 2002/2003, 2008/2009 e 2017/1018, a estimativa mostra que 

os alimentos in natura ou minimamente processados e ingredientes culinários 

processados estão perdendo terreno para alimentos processados, mas 

principalmente os AUP. Mesmo com o aumento contínuo ao longo das três POF dos 

AUP, foi observado uma desaceleração. Conforme mostra o aumento anual de 0,6 

ponto percentual na porcentagem de calorias provenientes de ultraprocessados entre 

2002-2003 e 2008-2009 e de 0,3 ponto percentual entre 2008-2009 e 2017-2018. 

Tanto no meio rural como urbano, em todas as regiões e tipos de renda essa 

desaceleração foi observada. Este efeito pode ser resultado de políticas públicas 
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implementadas em um momento recente, com evidência para as ações propostas no 

Guia Alimentar Brasileiro (2014), que recomenda evitar AUP e ter uma alimentação 

baseada em alimentos in natura e minimamente processados. (IBGE, 2020a). Além 

disso, no aspecto ambiental podemos dizer que o consumo de AUP é prejudicial pelo 

uso desenfreado de embalagens e seu descarte inadequado. Ressalta-se ainda, o 

uso abusivo da água nos processos produtivos e o estímulo ao plantio de 

monoculturas como cana-de-açúcar, trigo e milho. Esses são conhecidos como fontes 

de açúcar, farinha e amido, que são os principais insumos usados na produção de 

AUP, sendo que o plantio de monoculturas se associa ao uso de agrotóxicos (BRASIL, 

2014). 

A associação entre o consumo de AUP e desfechos de saúde tem sido 

investigada em várias pesquisas. A relação entre o excesso de peso e o consumo de 

ultraprocessados foi uma das primeiras associações a serem estabelecidas. Segundo 

dados da POF 2008-2009 (IBGE, 2011), indivíduos no maior quintil do consumo de 

AUP tiveram maior chance de sobrepeso e obesidade quando comparados com 

indivíduos classificados no menor quintil de consumo (LOUZADA et al., 2015). Outros 

exemplos incluem associações no âmbito de doenças crônicas. Por exemplo, foram 

analisados dados da web-coorte francesa constituída por 104,980 indivíduos, entre 

2009 a 2017, onde observou-se que o aumento de 10% na proporção do consumo de 

AUP na dieta apresentava associação com crescimento de mais de 10% no risco para 

causalidade de câncer em geral, principalmente o câncer de mama (FIOLET et al, 

2018). Já sobre a associação entre consumo de AUP e a ocorrência de alergia 

alimentar, Melo et al., (2019), identificaram associação entre presença de sintomas de 

chiado (IC 95%=1,35-1,50) e asma (IC 95%=1,15-1,41) entre os adolescentes do 

último quintil em comparação com o menor quintil de consumo de AUP na Pesquisa 

Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) de 2012.  

Em uma análise da POF 2017-2018 (IBGE, 2020c) pelos pesquisadores do 

Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde (NUPENS) (IBGE, 

2020a), o maior consumo de AUP ocorreu no Sul e Sudeste, sendo estas regiões com 

maiores índices de desenvolvimento humano, que automaticamente está ligado à 

urbanização induzindo um ritmo de vida mais acelerado e diminuindo a atenção para 

uma alimentação mais equilibrada. Porém, nas regiões Norte e Nordeste, o consumo 

de alimentos frescos predominou, sugerindo que no Brasil os AUP ainda são mais 

caros do que os alimentos in natura. Os pesquisadores apontam ainda que a força 
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cultural da região, hábitos enraizados no preparo dos alimentos, propicia uma 

resistência à mudança do padrão alimentar.  

 

2.5 RELAÇÃO ENTRE O CONSUMO ALIMENTAR E O PN 

 

Poucos estudos avaliaram o consumo alimentar durante a gestação, segundo 

o grau de processamento dos alimentos, e apenas um estudo associou diretamente o 

consumo de AUP com o PN.  

Rocha (2018) foi o único a avaliar a associação entre o consumo de AUP de 

300 gestantes e o PN no estado do Rio de Janeiro. Observou-se que um alto consumo 

de alimentos in natura/minimamente processados e ingredientes culinários foi um fator 

protetor para o nascimento de RN GIG. Por outro lado, foi verificado que um consumo 

médio a alto de AUP aumentou a possibilidade de RN PIG.  

Já no estudo de Rohatgi et al. (2017), com 41 mulheres/RN nos Estados 

Unidos, foi constadada relação do consumo de AUP com o aumento do ganho de peso 

gestacional e aumento da porcentagem de gordura corporal de RN. Nesse estudo, 

54% da energia consumida pelas gestantes era proveniente de AUP.   

Além disso, em um estudo longitudinal multiétnico de coorte de nascimentos 

entre os anos de 2007 a 2010, a relação entre a ingestão de bebidas adoçadas com 

açúcar ou com adocante e o impacto ambiental, psicológico e fatores genéticos sobre 

a saúde e bem-estar do binômio mãe e filho foram analisadas na Inglaterra. Nesse 

estudo, observou-se que o aumento da taxa de parto prematuro esteve associado com 

o consumo diário de sucos artificiais, refrigerantes e bebidas açucaradas em geral 

(PETHERICK; GORAN; WRIGHT; 2014).    

 

2.6 FATORES QUE INFLUENCIAM O CONSUMO ALIMENTAR DE AUP E DO PN 

 

O efeito real de uma exposição, como o consumo de AUP, sobre um desfecho, 

como o PN, pode estar aumentado ou diminuído devido à ação de outras variáveis. 

Em uma avaliação epidemiológica, a análise desses fatores em um modelo de 

associação se faz importante. Para tanto, é necessário estabelecer a possível relação 

entre os fatores determinantes de ambos desfecho e exposição (ROTHMAN, 2012). 
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Fatores que influenciam o PN 
 

A literatura apresenta diversos fatores como determinantes do PN, dentre eles 

pode-se citar os fatores sociodemográficos, estilo de vida, clínicos e nutricionais.  

Em uma revisão sistemática realizada no ano de 2019, foram analisados 33 

artigos nas cincos regiões do Brasil, por meio das classificações macrossomia fetal 

(>4.000g ou ≥4.000g) e GIG acima do percentil 90. Dentre alguns possíveis fatores de 

risco avaliados, houve associação com excesso de PN 31 deles. Os principais 

preditores para excesso de PN no Brasil foram o ganho de peso gestacional 

excessivo, IMC corporal pré-gestacional ≥25kg/m2 e diabetes melitus gestacional 

(CZARNOBAY et al, 2019).   

A seguir justificam-se os fatores considerados na associação estudada no 

presente estudo. Sobre o fator IMC, a associação do IMC pré-gestacional com o PN 

tem sido avaliada em alguns estudos (PADILHA et al., 2009; LIMA et al., 2018). Em 

um estudo transversal com 5.024 mulheres e seus RN no estado do Maranhão, foi 

observada a associação entre o IMC pré-gestacional e o PN (LIMA et al., 2018).  No 

estudo de Padilha et al. (2009), com 433 gestantes no Rio de Janeiro, o IMC pré-

gestacional influenciou o PN dos RN.  

O fator paridade também é relacionado como um determinante do PN, 

principalmente para os RN macrossômicos e GIG, sendo uma consequência da sua 

associação com IMC pré-gestacional, isto é, multíparas tem uma maior possibilidade 

de apresentarem excesso de peso no início da gestação em consequência das 

gestações anteriores (HILL et al., 2017). No ano de 2008, uma coorte realizada no Rio 

de Janeiro com 195 gestantes mostrou que mulheres possuíam quatro ou mais filho 

aumentavam a chance de ter um RN macrossômico em duas vezes (OLIVEIRA et al, 

2008). 

Em um estudo exploratório, descritivo com abordagem quantitativa, formado 

por gestantes de alto risco, a idade materna foi um fator associado a desfechos 

perinatais desfavoráveis. Foi constatado uma associação da idade materna avançada 

com BPN, baixo escore de Apgar no primeiro minuto e para gestação na adolescência 

uma associação com o óbito neonatal (ALMEIDA et al, 2018).  

Outro fator relevante, a relação do tabagismo e o PN já é bem definida na 

literatura científica. Segundo um relatório da OMS (2010), no Brasil, a prevalência de 

fumantes do gênero feminino teve uma queda no ano de 2013, passando de 13% para 
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9,1%. O tabaco, segundo Soares, Gonçalves e Cunha (2012), é a segunda droga mais 

usada por gestantes, ficando atrás apenas do álcool. De fato, este é um problema, 

pois já é comprovado que a exposição ao tabaco durante a gestação provoca 

desordens à saúde do binômio mãe-feto (MOTTA; ECHER; LUCENA, 2010). O uso 

do tabaco durante a gestação um importante preditor da ocorrência de RN com BPN 

ou classificado como PIG (OMS, 2016).  

Com relação ao consumo de álcool durante a gestação, sabe-se que o álcool 

atravessa a barreira placentária, fazendo com que o feto esteja exposto as mesmas 

condições do sangue materno. Mas esta exposição para o feto é maior, devido ao 

metabolismo e eliminação serem mais lentos, isso faz com que o líquido amniótico 

permaneça impregnado de álcool (FREIRE et al., 2005). O consumo de álcool na 

gestação está associado ao ganho do peso gestacional insuficiente (FREIRE; 

PADILHA; SAUNDERS, 2009) e outros estudos mostram uma associação com recém-

nascidos com BPN (MEYER-LEU et al., 2011; SILVA et al., 2011). Por ser uma 

substância teratogênica, o consumo do álcool durante a gestação pode provocar a 

síndrome alcoólica fetal que tem como principais sintomas a má formação do feto e 

futuramente distúrbios comportamentais (HOYME et al., 2016). 

 

Fatores que influenciam o consumo de alimentos ultraprocessados 

 

Toloni e colaboradores (2014) observaram que mães com baixa escolaridade, 

baixo poder aquisitivo e falta de acesso a informações sobre saúde eram mais 

suceptíveis a influência da mídia e consequentemente influenciava na sua escolha 

alimentar. Em outros dois estudos que investigaram fatores associados ao consumo 

de AUP considerando a classificação NOVA, foi observado que o consumo de AUP 

estava relacionado a indivíduos com maior escolaridade e renda econômica ao longo 

da vida (BIELEMANN et al, 2015), bem como o nível de escolaridade materna e 

aumento da idade da criança (SPARRENBERGER et al, 2015). 

As variáveis socioeconômicas (renda, escolaridade, tamanho da família) 

impactam no consumo alimentar, especialmente quando se diz respeito à alimentação 

saudável, isto é, quanto menor a renda a tendência é ter uma menor diversidade do 

consumo alimentar (OLIVEIRA et al, 2010). Para a população de baixa renda, o 

principal critério da escolha dos alimentos é o preço, depois vem escolhas de 
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alimentos que são melhores para a saúde, porém, muitas vezes, essa escolha não 

acontece devido a parte de renda disponível para alimentação ser limitada 

(DEFANTE; NASCIMENTO; LIMA-FILHO, 2015).  

Nos fatores sociodemográficos, fica evidente que existe impacto da renda 

sobre a qualidade de vida da família, no acesso a assistência à saúde, na alimentação 

e dessa maneira sobre as condições do pré-natal, do ganho de peso gestacional e do 

estado nutricional do RN (CASTRO et al, 2015; MAGALHÃES et al, 2015). 

Estudos brasileiros encontraram a associação de gestantes jovens com 

padrão alimentar com características de AUP (HOFFMANN et al., 2013; COELHO et 

al., 2015). Sabe-se também que gestantes solos tem a tendência de possuírem uma 

dieta de baixo valor nutricional e maior frequência de tabagismo quando comparadas 

a gestantes convivem com seus cônjuges ou parceiros (FARBU et al., 2014). Em outro 

estudo, foi observado que o hábito de fumar no período gestacional e ser adolescente 

são fatores que influenciam no consumo de AUP por gestantes (PEREIRA et al, 2020). 

Ainda, em Bernardi et al., (2013) foi observado que gestantes tabagistas tinham um 

consumo maior de bebida alcoólica em comparação ao grupo controle, e aquelas que 

possuíam um consumo maior de bebida alcoólica, somaram um valor calórico maior 

no total da alimentação. Foi observado também relação negativa entre paridade e 

padrão alimentar saudável. 
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3 ARTIGO  
 

Artigo a ser submetido, apresentado conforme o Manual de Normalização de 

Documentos Científicos de acordo com as normas da ABNT, elaborado pelo Sistema 

de Bibliotecas da UFPR (2017). No momento da submissão, o artigo será adequado 

conforme normas da revista escolhida. 

 

ASSOCIAÇÃO DO CONSUMO DE ALIMENTOS ULTRAPROCESSAO DOS EM 
GESTANTES E PESO AO NASCER 

 

RESUMO 
No período gestacional, o aporte nutricional insuficiente ou excessivo pode 

alterar o desenvolvimento intrauterino fetal, e como consequência um inadequado 
peso ao nascer (PN) em recém-nascidos (RN). Por isso, a qualidade da dieta deve 
ser priorizada para melhorar a saúde materna e neonatal. No entanto, ainda são 
escassos os estudos que comprovam uma possível associação entre o consumo de 
alimentos ultraprocessados (AUP) pelas gestantes e desfechos de saúde nos RN. 
Assim, o objetivo dessa pesquisa foi avaliar a associação do consumo de AUP de 
gestantes e o PN de RN no município de Pinhais/PR. No total,  214 mulheres foram 
selecionadas em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade de Pinhais-
PR e responderam a um questionário socioeconômico, demográfico e de saúde, 
coletado e tabulado no software RedCap. As informações referentes ao consumo 
alimentar foram coletadas por meio do Recordatório 24 horas (R24h) e foram 
tabuladas no software Globodiet. Inicialmente, os dados foram exportados e 
analisados no software SPSS versão 22. Para a análise do consumo de AUP foi 
utilizada a Classificação NOVA, proposta no Guia Alimentar para a população 
Brasileira. Após, foi calculada a contribuição energética em percentual dos AUP. Uma 
análise descritiva foi realizada, utilizando média e desvio padrão para as variáveis 
contínuas e frequência absoluta e relativa para as variáveis categóricas. 
Posteriormente, os dados foram analisados no Software R para computação 
estatística, versão 4.0.2. O efeito do consumo de AUP sobre o PN para a idade 
gestacional foi avaliada por meio de análise de regressão logística. Explorou-se 
também a influência de covariáveis na análise de associação (e.x. renda e 
escolaridade). Foram estimadas as chances de recém nascidos pequeno para idade 
gestacional (PIG) e grande para idade gestacional (GIG) para a idade gestacional. Os 
resultados são apresentados como Odds Ratios, em relação a um peso adequado 
para a idade gestacional e respectivos intervalos de confiança de 95%. Erros padrão 
robustos foram calculados, para superar possíveis erros de especificação do modelo. 
As significâncias estatísticas foram avaliadas por meio do teste de Wald. Todas as 
análises foram ponderadas pelos pesos amostrais do estudo. Adotou-se como nível 
de significância 5%. A média de idade materna foi de 26,4 ± 5,7 anos. A idade 
gestacional de parto foi de 38,6 ± 1,9 semanas e o PN médio foi de 3.243 kg ± 472 
gramas. A contribuição energética de ultraprocessados foi de 26,9% ± 17,9, sendo de 
27,1% ± 13,7 entre as mães de recém-nascidos pequenos para a idade gestacional, 
25,7% ±17,5 de mães de recém-nascido com PN adequado para idade gestacional e 
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35,8% ± 20,8 de mães de recém-nascidos com PN grande para idade gestacional. 
Dentre as associações analisadas, o consumo de alimentos ultraprocessados esteve 
associado com o PN dos recém-nascidos classificados como GIG. O presente estudo 
mostrou que houve associação do consumo de alimentos ultraprocessados durante a 
gestação e o nascimento de recém-nascidos GIG, porém não para as crianças PIG. 

 
Palavras-chave: Alimentos ultraprocessados. Peso ao nascer Gestantes. 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

O consumo de alimentos ultraprocessados (AUP) tem sido desestimulado 

para todas as populações do mundo, pois esse tipo de alimento é composto por um 

alto valor energético, maior teor de açúcar e sal livres, gorduras saturadas, gorduras 

trans e baixo valor nutricional (LOUZADA et al, 2015; GOMES et al, 2019). No geral, 

os AUP na dieta influenciam o estado nutricional dos indivíduos e estão relacionados 

com doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como a síndrome metabólica e 

doenças associadas (LOUZADA et al, 2015; MONTEIRO et al, 2017). 

Durante o período gestacional, o consumo de AUP deve ser limitado e a 

qualidade da dieta deve ser priorizada para melhorar a saúde materna e neonatal 

(ROHATGI et al, 2017). Recomenda-se durante esse período um consumo de 

alimentos variados, pois deve conter um aporte adequado de energia, proteínas, 

vitaminas e sais minerais (OMS, 2016). Além disso, o ganho de peso acima do 

recomendado durante o período gestacional é preocupante e vem sendo considerado 

como um sério problema de saúde pública, pois aumenta as chances de diabetes 

gestacional, pré-eclâmpsia, parto cesáreo, retenção de peso pós-parto, macrossomia 

fetal, além de mortalidade e obesidade infantil (CARVALHAES et al, 2013; STERN et 

al, 2021). Por outro lado, o ganho de peso insuficiente pode refletir em um aumento 

da morbimortalidade perinatal, prematuridade, baixo peso ao nascer (BPN) e menor 

duração da amamentação (CARVALHAES et al, 2013). Diante disso, entende-se que 

o aporte nutricional insuficiente ou excessivo pode alterar o desenvolvimento 

intrauterino fetal, e como consequência um inadequado peso ao nascer (PN) em 

recém-nascido. 

Ressalta-se, ainda, que o peso ao nascer é o peso aferido na primeira hora do 

nascimento do recém-nascido, e é utilizado para verificar as condições de saúde, 

refletindo as condições nutricionais da gestante e do neonato, tendo influência sobre 

o crescimento e desenvolvimento durante a infância até nas condições de saúde do 
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indivíduo na vida adulta (PEREIRA et al, 2011, MOTTA et al, 2005, TOURINHO; REIS, 

2013). 

Poucos estudos, até o momento, avaliaram o consumo alimentar na gestação, 

segundo o grau de processamento dos alimentos. Dente esses, destacam-se o estudo 

de Alves-Santos et al., (2016), em uma coorte realizada no Brasil na cidade Rio de 

Janeiro, com 189 mulheres, onde observou-se um aumento do consumo de alimentos 

in natura/minimamente processados durante a gestação e redução do consumo de 

AUP. Em outro estudo, com 41 díades mães/RN nos Estados Unidos, observou-se a 

associação do consumo de AUP com o aumento do ganho de peso gestacional, bem 

como o aumento da porcentagem de gordura corporal de RN (ROHATGI et al., 2017). 

Já Gomes e colaboradores (2020) por meio de uma coorte realizada em Botucatu, 

Brasil, com gestantes que estavam fazendo o acompanhamento de pré-natal na 

atenção primária, observaram que o consumo de AUP no terceiro trimestre 

gestacional foi associado positivamente com o ganho de peso gestacional médio 

semanal nesse período.  
No entanto, um único estudo foi encontrado com foco na avaliação direta da 

associação entre o consumo de AUP e o PN. Rocha (2018) avaliou 300 mulheres no 

estado do Rio de Janeiro, e observaram que o consumo elevado de alimentos in 

natura/minimamente processados e ingredientes culinários foi um fator protetor para 

o nascimento de RN grande para idade gestacional. Por outro lado, o consumo médio 

a alto de AUP aumentou as chances de nascimento de RN pequeno para idade 

gestacional (PIG). 

Considerando que o PN é um importante preditor da saúde perinatal, que o 

consumo alimentar pré-gestacional e durante a gestação influencia na saúde materna 

e do recém-nascido e, que há escassez de informação acerca do tema, o presente 

estudo pretende avaliar a associação entre o consumo de AUP durante o período 

gestacional e o PN de RN no município de Pinhais.  

 

3.2 METODOLOGIA 

 

DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

O presente estudo é parte do Estudo multicêntrico de deficiência de Iodo 

(EMDI) desenvolvido em 11 cidades brasileiras, que tem como objetivo a avaliação do 
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perfil nutricional de iodo, sódio e potássio no grupo materno-infantil, por meio de 

recortes transversais ao longo de toda gestação e período de lactação.  

O projeto do EMDI foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Viçosa (UFV-MG) com o parecer de nº 

2.496.986. Foi também submetido e aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade 

Federal do Paraná parecer nº 3.829.953, cumprindo com os princípios éticos na 

condução de pesquisas envolvendo seres humanos conforme a Resolução nº466 de 

12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

Em particular, esta pesquisa foi desenvolvida no município de Pinhais/PR, 

localizada na região metropolitana da capital do Estado do Paraná, Curitiba, com 

população estimada em 133.490 habitantes (2020), Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDH) de 0,751 – que pode ser considerado relativamente algo - e 

Índice de Gini de 0,509 – o que indica presença de desigualdade de rendas no 

município. (IBGE, 2011). A coleta de dados foi realizada em todas as Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) (n=11), sendo uma rural e as demais urbanas, garantindo 

representatividade local dentre as gestantes assistidas diretamente pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS).  

Trata-se de um estudo transversal, epidemiológico, observacional. A coleta de 

dados em campo foi realizada entre março 2019 a março de 2020. 

 

POPULAÇÃO DO ESTUDO E CÁLCULO AMOSTRAL 

 

A amostra final desse estudo foi de 214 gestantes atendidas em UBS no 

município de Pinhais/PR. Foram aptas a participar: mulheres brasileiras grávidas com 

idade entre 18 a 49 anos em diferentes idades gestacionais (primeiro, segundo e 

terceiros trimestres) que concordarem em assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Anexo 1). Foram excluídas mulheres que apresentaram doença 

tireoidiana (hipotireoidismo, hipertireoidismo, Doença de Hashimoto e neoplasias) ou 

cirurgia na glândula tireoide. Inicialmente, 305 gestantes foram abordadas, e apenas 

282 foram elegíveis. Dentre essas, 272 gestantes possuíam dados 

sociodemográficos, de saúde e consumo alimentar. Por fim, foi possível coletar dados  

do PN e sexo do recém-nascido, bem como idade gestacional de 214 gestantes. 

Inicialmente foi desenvolvido um plano amostral estratificado com sorteio em 

dois estágios sendo o primeiro estágio nas UBS, o segundo as gestantes usuárias da 
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UBS. Como todas as UBS do município de Pinhais participaram da pesquisa, o fator 

de ponderação amostral nesse estágio foi igual a 1, no segundo estágio o fator de 

ponderação foi calculado com base nas gestantes cadastradas e naquelas gestantes 

que efetivamente entraram no estudo.  

Para o cálculo da amostra do estudo maior, fixou-se uma proporção mínima 

de 8% com erro relativo de 50% (intervalo de 4% a 12%) e nível de confiança de 95% 

para avaliar vários desfechos do estudo. Esses parâmetros conduziram a uma 

amostra aleatória simples de 177 sujeitos. Por se tratar de uma amostra complexa, 

selecionada a partir das Unidades da Estratégia Saúde da Família (ESF), incluiu-se 

no cálculo o efeito do plano amostral (design effect) de 1,5, o que aumentou o tamanho 

da amostra para 266 sujeitos, que foi alcançado nesta pesquisa. 

Além disso, considerando o objetivo do presente estudo, foi calculado 

posteriormente o tamanho de amostra para testar se a razão de chances entre o PN 

ajustado para a IG e o consumo de AUP é diferente de 1 (um), por meio da ferramenta 

PSS Health versão on-line (BORGES et al., 2021). Considerando o nível de 

significância de 5%, poder de 80% e uma razão de chance esperada de 1.5, chegou-

se ao tamanho de amostra total de 191 sujeitos, o que mostrou-se suficiente.  

 

COLETA DE DADOS 

 

As gestantes e nutrizes foram abordadas dentro da UBS na sala de espera 

enquanto aguardavam o atendimento por entrevistadores previamente treinados. 

Aquelas que aceitaram participar - após a explicação dos objetivos da pesquisa - 

assinaram o TCLE para então dar-se início à entrevista. A equipe de coleta de dados 

foi treinada por dois dias pela coordenação nacional do estudo e também houve 

treinamento específico sobre o Recordatório Alimentar 24 horas (R24h). Após 4 

meses de coleta, um segundo treinamento foi realizado com os entrevistadores que 

iniciaram o projeto em momento posterior. Este treinamento também serviu de reforço 

para os entrevistadores que já participavam do estudo.   

Para caracterização da população, foram coletadas informações 

socioeconômicas, demográficas, ambientais e de saúde das gestantes a partir da 

aplicação de questionário semiestruturado (Anexo 2) por meio do aplicativo RedCap. 

Este aplicativo estava instalado em tablets, os quais eram utilizados no momento da 

coleta. Após a coleta os dados foram exportados para o software RedCap Web.  
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O questionário era subdividido em três partes, sendo a primeira parte do 

questionário correspondente à avaliação do perfil de saúde entre gestantes tais como 

histórico obstétrico, morbidades relatadas e acesso a serviços de saúde como 

assistência pré-natal. A segunda parte do questionário reunia questões a respeito do 

hábito de aquisição, armazenamento e consumo do sal iodado no ambiente domiciliar 

bem como de outras fontes alternativas ao consumo de sal sob a forma pura como 

temperos industrializados e compostos artesanais. A terceira parte correspondia ao 

conjunto de questões sobre renda familiar, nível de instrução materna, entre outros, 

cujo objetivo é o de retratar os perfis social, econômico e demográfico de cada 

participante da pesquisa. Dentre todas as informações coletadas, foram selecionadas 

as seguintes variáveis para análise neste estudo: renda familiar, escolaridade, hábito 

de fumar, consumo de bebida alcoólica, idade, raça, se vive com cônjuge, paridade, 

IMC, trimestre gestacional, PN e contribuição energética de AUP.  

No final da entrevista também foi realizada uma avaliação do consumo 

alimentar, fora do software RedCap, onde manualmente aplicou-se o R24h. Um 

segundo R24h foi coletado em 18% da amostra, embora inicialmente o objetivo era 

coletar 20% da amostra (DEITCHLER et al, 2020). A distribuição dos dias da semana 

foi heterogênea, mas com participação de todos os dias da semana, com exceção do 

Sábado. 

O R24h (Anexo 3) utilizado no estudo foi adaptado para uma classificação dos 

alimentos segundo grau de processamento mais detalhada. Utilizou-se o método 

múltiplo passo (USDA Multiple Pass Method) para aplicar o R24h, onde o relato do 

consumo de alimentos é feito por cinco etapas (CONWAY et al., 2003). Inicialmente 

foi coletado o consumo do dia anterior da gestante por meio de uma listagem rápida, 

seguido da nomeação das refeições, local de consumo, marca, tipo e sabor do 

alimento, modo de preparo e, por fim, a quantificação do alimento ou da preparação. 

Ao final, realizou-se uma revisão dessas informações. Além disso, havia um espaço 

para colocar sobre o uso de sal, gordura e outros temperos e um outro espaço para o 

detalhamento de receitas no R24h. Nele, anotou-se os ingredientes utilizados e suas 

respectivas quantidades 

Utilizou-se o álbum de quantificação alimentar para a quantificação dos 

alimentos junto ao R24H. Este contém fotos de porções, medidas caseiras e formas 

de alimentos (CRISPIM, et al., 2014) e teve como objetivo facilitar a quantificação dos 

alimentos ou das preparações por parte das gestantes.  
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Outros dados que fizeram parte da coleta foram o PN, o sexo do bebê, IG no 

dia do parto e a data do parto. Estas informações foram disponibilizadas pela 

Secretaria de Saúde do município de Pinhais/PR, pois não faziam parte do estudo 

EMDI. Para algumas gestantes (n=56) esses dados não estavam disponíveis. Nesses 

casos, contato por telefone foi realizado para coleta dos dados após o nascimento dos 

bebês.  

 
ANÁLISE DE DADOS 

 

Os dados de consumo alimentar foram digitados no software Globodiet versão 

Data Entry (IARC, 2015) que foi adaptado para o contexto da América Latina (BEL-

SERRAT et al. 2017). Este software foi criado por uma iniciativa global que 

desenvolveu e adaptou o R24h para o uso em computadores. Notas referentes a 

inconsistências e/ou falta de informações eram geradas pelo software. Assim, após a 

digitação do R24h, foi realizado o controle de qualidade dos dados por meio do 

tratamento das notas geradas. O tratamento pode ser feito a partir dos cálculos ou 

unidades padrão disponíveis no próprio Globodiet ou com base em alguns 

documentos, como: o Manual de Padronização do Tratamento das Notas no Globodiet 

a lista de intercorrências mais comuns observadas nos R24h do EMDI; o Manual de 

Críticas do Inquérito de São Paulo e a Tabela de Medidas Referidas da POF de 

2008/2009. Depois desta etapa, o banco de dados gerado foi exportado para o 

software SPSS 22® para as análises estatísticas.  

O consumo alimentar foi analisado por meio do grau de processamento dos 

alimentos segundo a classificação NOVA, utilizando um documento base com 

decisões para a classificação dos alimentos, desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa 

em Exposição Alimentar do Departamento de Nutrição da UFPR (ELIAS, 2020) 

(Anexo 4). Essa classificação foi realizada em nível de desagregação de receitas, 

onde os ingredientes foram avaliados. A partir da classificação dos alimentos, a 

energia ingerida oriunda dos AUP foi quantificada e estimada a proporção em relação 

a consumo energético total. A Tabela de Composição de Alimentos Brasileira foi 

utilizada para estimar a composição energética dos alimentos (TBCA, 2020). Dessa 

forma, a contribuição energética diária de cada gestante foi estimada. No caso das 

gestantes que possuíam dois recordatórios, a média aritmética dos dois dias foi 

utilizada. 
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A classificação da adequação do peso do RN segundo a idade gestacional e 

o sexo foi realizada de acordo com as curvas do INTERGROWTH-21th (VILLAR et al, 

2014). Ademais, os RN foram classificados em PIG quando estavam abaixo do 

percentil 10, Adequado para Idade Gestacional (AIG) quando o RN era classificado 

entre os percentis 10 e 90 e Grande para Idade Gestacional quando o RN tinha o peso 

de nascimento acima do percentil 90 (OMS, 2011; JUNIOR et al., 2017). 

As análises de preparo dos bancos e estatísticas descritivas foram analisadas 

no software Statistical Package for Social Sciences (SPSS). A média e desvio padrão 

foram estimados para as variáveis contínuas e frequência absoluta e relativa para as 

variáveis categóricas, com a finalidade de observar o comportamento das principais 

variáveis analisadas no estudo. Posteriormente, os dados foram analisados no 

Software R para computação estatística, versão 4.0.2. O efeito do consumo de AUP 

sobre o PN para a idade gestacional foi avaliada por meio de análise de regressão 

logística. Explorou-se também a influência de covariáveis na análise de associação. 

Foram estimadas as chances de pequeno (PIG) e grande peso (GIG) para a idade 

gestacional. Os resultados são apresentados como Odds Ratios, em relação a um 

peso adequado para a idade gestacional e respectivos intervalos de confiança de 

95%. Erros padrão robustos foram calculados, para superar possíveis erros de 

especificação do modelo. As significâncias estatísticas foram avaliadas por meio do 

teste de Wald.  

 As variáveis de ajuste incluídas no estudo foram:  idade (em anos), trimestre 

gestacional (primeiro, segundo e terceiro), IMC pré-gestacional (em kg/m2), fumante 

(sim ou não), ingestão de álcool durante a gestação (sim ou não), escolaridade (ensino 

fundamental incompleto/completo, ensino médio incompleto/completo, ensino 

superior incompleto/completo), renda (<R$ 1.000,00; R$ 1.000,000  a R$ 3.000,00; 

R$≥3.000,00).  

Nas análises foram estimadas as chances de nascimento de RN PIG ou GIG 

associados ao consumo de AUP. Os resultados foram apresentados por Odds Ratios 

estimados, comparados com um PN AIG com intervalo de confiança de 95%. Foram 

calculados os erros padrão, para verificar possíveis erros de especificação do modelo. 

As significâncias estatísticas foram avaliadas por meio do teste de Wald, e os pesos 

amostrais foram incluídos para estimar adequadamento os parâmetros de interesse 

do estudo. Foi realizado o Odds Ratio não ajustado para PN PIG e GIG, enquanto 

Odds Ratio ajustados foram obtidos apenas para PN GIG, uma vez que as covariáveis 
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não apresentaram efeito significativo quando ajustadas pelas demais. Os Odds Ratio 

ajustados foram obtidos por regressão logística múltipla, onde as covariáveis incluídas 

foram definidas da seguinte forma: primeiro, as covariáveis com p,0,20 na análise não 

ajustada foram consideradas para o modelo de regressão múltipla. Após foi realizado 

um procedimento de seleção backward, para eliminar as covariáveis com p>0,10 na 

análise ajustada.  

 

3.3 RESULTADOS 

 

As características maternas, neonatais e consumo de AUP, segundo as 

categorias do PN de 214 gestantes e seus RN são apresentados na Tabela 1. 
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TABELA 1 - CARACTERÍSTICAS MATERNAS, NEONATAIS E CONSUMO DE ULTRAPROCESSADOS 
SEGUNDO AS CATEGORIAS DO PN. PINHAS, PARANÁ, BRASIL, 2019-2020 
  TODAS PIG AIG GIG 
    Média (DP)   Média (DP)   Média (DP)   Média (DP) 
Idade materna (em anos)  26,4(5,7)  27,7 (6,9)  26,3 (5,5)  27,6 (5,7) 
IMC pré-gestacional (Kg/m2)  28,2 (12,1)  27,1 (7,4)  28,5 (12,98)  26,4 (4,8) 
Idade gestacional do parto (em 
semanas) 

 38,6 (1,9)  37,2 (2,8)  26,2 (5,5)  37,4 (2,6) 

PN da criança (em gramas)  3243,5 (472,3)  2273,2 (504,1)  3242,1 (353,1)  3771,1 
(450,3) 

Percentil do PN/idade gestacional 
do parto  57,6 (26,6)  5,3 (2,7)  56,2 (21,6)  96,2 (2,9) 

Contribuição energética de 
ultraprocessados (em %) 

 26,9 (17,9)  27,1 (13,7)  25,7 (17,5)  35,8 (20,8) 

    n (%)   n (%)   n (%)   n (%) 
IMC classificado (gestantes) 

Sem sobrepeso  358 (47,3)  30 (60,4)  298 (47,5)  30 (37,9) 
Com sobrepeso 398 (52,7) 20 (39,6) 329 (52,5) 49 (62,1) 

Raça/Cor materna 
Branca ou Amarela  422 (48,0)  23 (46,3)  356 (48,4)  42 (45,2) 

Parda ou Preta   443 (50,4)  27 (53,7)  365 (49,6)  51 (54,8) 
Escolaridade materna 
Ensino fundamental incompleto 

e completo 
 

178 (20,3) 

 

11 (22,5) 

 

156 (21,2) 

 

11 (11,7) 

Ensino médio incompleto e 
completo 542 (61,6) 24 (47,6,1) 465 (63,3) 53 (56,1) 

Ensino superior completo e 
incompleto  143 (16,2) 15 (29,9) 98 (13,3) 30 (32,2) 

Vive com conjugue  
Sim  730 (83,1)  46 (92,6)  599 (81,5)  85 (90,7) 
Não  132 (15,0) 4 (7,4) 120 (16,3) 9 (9,3) 

Renda mensal  (Em Reais) 
<1000,00 

 
106 (12,1) 

 
4 (7,3) 

 
77 (10,5) 

 
26 (27,2) 

1000,00 - 3000,00 501 (56,9) 29 (57,3) 445 (60,6) 27 (28,4) 
>3000,00 228 (25,9) 16 (33,0) 173 (23,5) 39 (41,3) 

Trimestre gestacional na entrevista  
1º 

 
345 (39,3) 

 
15 (30,8) 

 
302 (41,1) 

 
28 (29,7) 

2º 279 (31,7) 8 (16,1) 232 (31,6) 38 (40,8) 
3º 255 (29,0) 27 (53,1) 201 (27,3) 28 (29,4) 

Hábito de fumar  
Sim  42 (4,9)  7 (13,8)  31 (4,3)  5 (4,9) 
Não  817 (95,1) 43 (86,2) 686 (95,7) 89 (95,1) 

Hábito de beber 
Sim  13 (1,5)  4 (7,3)  6 (0,9)  3 (3,1) 
Não  851 (98,5) 46 (92,7) 714 (97,1) 91 (96,9) 

Paridade 
igual à 1  311 (35,4)  25 (50,5)  248 (58,7)  37 (39,6) 

> 1 550 (62,6) 25 (49,5) 469 (63,7) 57 (60,4) 
FONTE: A Autora (2021) 
Legenda:  PIG - Pequeno para idade gestacional; AIG - Adequado para idade 
gestacional; GIG - Grande para a idade gestacional 
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A faixa etária das gestantes variou de 18 a 49 anos (média de 26,4 ± 5,7 anos) 

e a média de IMC pré-gestacional foi de 28,2 Kg/m2 (DP 12,1). Ressalta-se que apesar 

de algumas gestantes serem adolescentes (n=10), apenas uma teria uma 

classificação diferente do que obtido com a classificação de adultos. Quanto à IG do 

parto, a média apresentada foi de 38,6 ± 1,9 semanas. Já a média do PN foi de 

3,243kg ± 472 gramas, enquanto os RN PIG apresentaram uma média de peso de 

2,273kg ± 504 gramas, e os RN GIG apresentaram uma média de peso de 3,771kg ± 

353 gramas. Além disso, o percentil médio do indicador do PN, em relação a IG do 

parto, foi de 57,6%. Já a prevalência de BPN foi de 6,2% (n=15), enquanto que RN 

PIG foi de 5,7% (n=50) e GIG de 10,7% (n=94). A distribuição da cor de pele das 

gestantes foi similar entre cor parda ou preta e branca ou amarela. 

O consumo médio de AUP foi de 26,9% (DP 17,9%) da contribuição 

energética da dieta das gestantes do estudo. As mães de recém-nascidos PIG 

apresentaram média de 27,1% (DP 13,7%) no consumo de AUP, enquanto que as 

mães de RN GIG apresentaram média de consumo de 35,8% (DP 20,8%). Com 

relação à escolaridade, a maior parte das gestantes (61,6%; n=542) tinha ensino 

médio incompleto e completo. Mais da metade das gestantes (83,1%; n=730) declarou 

coabitar com seu cônjuge e a renda familiar mensal foi de R$1.000 a R$3.000 para 

56,9% das gestantes. 
Em relação ao trimestre gestacional, 39,3% (n= 345) das gestantes 

encontravam-se no primeiro trimestre, sendo que 30,8 (n=15) tiveram RN PIG e 29,7% 

(n=28) tiveram RN GIG. Já para o terceiro trimestre gestacional 53,1% (n=27) tiveram 

recém-nascidos PIG, enquanto 29,4% (n=28) tiveram recém-nascidos GIG. A maioria 

das gestantes não tinha o hábito de fumar (92,9%; n=817) ou de ingerir bebida 

alcoólica (96,9%; n=851). No aspecto paridade, 62,6% (n=550) tinham mais de 1 filho. 

Ao analisarmos o PN ajustado para IG e o consumo de AUP, não houve 

associação significativa com recém-nascidos PIG (Tabela 2). Todas as covariáveis 

consideradas não apresentaram associação significativa com um pequeno peso para 

idade gestacional. 
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TABELA 2 – RAZÕES DE CHANCE (RC) NÃO AJUSTADAS E INTERVALOS DE CONFIANÇA (IC 
95%) PARA A ASSOCIAÇÃO ENTRE O CONSUMO DE ALIMENTOS ULTRAPROCESSADOS DAS 
GESTANTES E O PN DE RECÉM-NASCIDOS PEQUENO PARA IDADE GESTACIONAL, SEGUNDO 
VARIÁVEIS MATERNAS 
  
Variável   Nível  

Razão de 
chances 

Intervalo de Confiança 
(95%) Valor p  

Contribuição energética 
de Alimento 
Ultraprocessado _ 1,005 (0,77 ; 1,033) 0,74 
Trimestre gestacional Primeiro 1 _ 0,191 

Segundo 0,678 (0,111 ; 4,146)  
Terceiro 2,592 (0,625 ; 10,752)  

Classificação de IMC  Sem sobrepeso 1 _ 0,417 
Com sobrepeso 0,592 (0,167 ; 2,099)   

Idade (anos) _ 1,047 (0,944 ; 1,161) 0,384 
Hábito de fumar Não 1 _ 0,163 

Sim 3,586 (0,597 ; 21,545)   
Consumo de bebida 
alcoólica  

Não 1 _ 0,054 
Sim 8,772 (0,961 ; 80,094)  

Escolaridade Ensino Fundamental 1 _ 0,374 
Ensino Médio  0,708 (0,165 ; 3,031)   

Ensino Superior 2,119 (0,383 ; 11,726)   
Raça Branca/Amarela 1 _ 0,844 

Parda/Preta 1,132 (0,329 ; 3,897)  
Vive com cônjuge Não 1 _ 0,214 

Sim 2,493 (0,591 ; 10,527)   
Renda Familiar  
(em R$) 

<1000,00 1 _ 0,749 
1000,00 - 3000,00 1,354 (0,234 ; 7,835)  

>3000,00 2,009 (0,299 ; 13,474)  
Paridade Um 1 _ 0,298 

Mais de um 0,52 (0,152 ; 1,783)   
FONTE: A Autora (2021) 
Legenda: IMC – Índice de Massa Corporal 

 

Porém, ao analisarmos os dados de recém-nascidos GIG em análises não 

ajustadas, (Tabela 3), houve associação entre o PN ajustado para IG e o consumo de 

AUP (RC = 1,028; IC = 1,000; 1.058; p = 0,05), o nível de escolaridade (RC= 4,394; 

IC = 1,147;16,835; p = 0,065) e a renda (RC = 0,181; IC = 0,050;0,659; p = 0,013). 

Isto quer dizer que a chance de nascimento de um recém-nascido GIG aumentou 2,8% 

quando a gestante consumiu extra de 1% de AUP. Além disso, a chance de 

nascimento de recém-nascido GIG foi estimada em 4,44 vezes para as mães com 

ensino supeior incompleto/completo do que as que tinham ensino fundamental 

incompleto/completo e 0,181 vezes para aquelas que possuiam a faixa de renda entre 

R$1.000 a R$3.000 do que para aquelas que apresentavam uma renda de até 

R$1.000.  
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TABELA 3 – RAZÕES DE CHANCE (RC) NÃO AJUSTADAS E INTERVALOS DE CONFIANÇA (IC 
95%) PARA A ASSOCIAÇÃO ENTRE O CONSUMO DE ALIMENTOS ULTRAPROCESSADOS 
DAS GESTANTES E O PN DE RECÉM-NASCIDOS GRANDE PARA IDADE GESTACIONAL, 
SEGUNDO VARIÁVEIS MATERNAS 

Variáveis  Categorias  
Razão de 
Chances 

Intervalo de Confiança 
(95%) Valor p  

Contribuição 
energética de 
Alimento 
Ultraprocessado _ 1,028 (1,000 ; 1,058) 0,050 
Trimestre 
gestacional  

Primeiro 1 _ 0,655 
Segundo 1,786 (0,519 ; 6,148)  
Terceiro 1,49 (0,434 ; 5,114)  

Classificação de 
IMC  

Sem sobrepeso 1 _ 0,454 
Com sobrepeso 1,48 (0,53 ; 4,137)   

Idade _ 1,048 (0,968 ; 1,134) 0,248 
Hábito de fumar Não 1 _ 0,869 

Sim 1,155 (0,208 ; 6,419)   
Consumo de 
bebida alcoólica  

Não 1 _ 0,282 
Sim 3,523 (0,356 ; 34,852)  

Escolaridade Ensino Fundamental 1 _ 0,065 
Ensino Médio  1,609 (0,467 ; 5,548)   

Ensino Superior 4,394 (1,147 ; 16,835)   
Raça Branca/Amarela 1 _ 0,724 

Parda/Preta 1,183 (0,466 ; 3,001)  
Vive com 
conjugue  

Não 1 _ 0,3 
Sim 1,939 (0,555 ; 6,776)   

Renda Familiar <1000,00 1 _ 0,013 
1000,00 - 3000,00 0,181 (0,050 ; 0,659)  

>3000,00 0,677 (0,195 ; 2,349)  
Paridade Um 1 _ 0,657 

Mais de um 0,81 (0,32 ; 2,053)   
FONTE: A Autora (2021) 
Legenda: IMC – Índice de Massa Corporal 
 

Quando os dados foram analisados para o grupo de crianças GIG em análises 

de efeitos ajustados (Tabela 4), houve associação entre o consumo de AUP das 

gestantes e o peso nascer dos RN (OR = 1,027; IC = 1,000;1,054; p = 0,048), bem 

como nível de escolaridade materna (OR = 6,161; IC = 1,211;31.341; p = 0,090) e 

renda familiar (OR = 0,144; IC = 0,042;0,492; p = 0,008). A chance de mães terem 

bebês GIG aumentou cerca de 2,7% para um consumo extra de 1% de AUP. Ainda, a 

chance de nascer um RN GIG foi estimada em 6,1 vezes para aquelas mães que 

possuíam ensino superior incompleto/completo quando comparado a mães com 

ensino fundamental incompleto/completo. Por outro lado, a chance de recém-nascido 
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GIG foi de 0,14 vezes para aquelas que apresentavam uma faixa de renda entre 

R$1.000 a R$3.000 quando comparado aquelas que apresentavam faixa de renda até 

R$1.000.  
 

TABELA 4 – RAZÕES DE CHANCE (RC) AJUSTADAS E INTERVALOS DE CONFIANÇA (IC 95%) 
PARA A ASSOCIAÇÃO ENTRE O CONSUMO DE ALIMENTOS ULTRAPROCESSADOS DAS 
GESTANTES E O PN DE RECÉM-NASCIDOS GRANDE PARA IDADE GESTACIONAL 

Variável  Categorias 
Razão de 
Chances 

Intervalo de Confiança 
(95%) Valor p 

Contribuição 
energética de 
Alimento 
Ultraprocessado _ 1,027 (1,000 ; 1,054) 0,048 
Escolaridade Ensino 

Fundamental 1 _ 0,090 

Ensino Médio  2,265 (0,704 ; 7,287)   

Ensino Superior 6,161 (1,211 ; 31,341)   
Renda 
(em R$) 

<1000,00 
1 _ 0,008 

1000,00 - 
3000,00 0,144 (0,042 ; 0,492)  

>3000,00 
0,308 (0,077 ; 1,237)  

FONTE: A Autora (2021) 

 
O consumo médio de AUP da população de Pinhais foi de 26,9% das calorias 

totais, sendo que os AUP mais consumidos foram refrigerante tipo cola (5,1%), pão 

de queijo (4,9%), margarina com sal (3,8%), bolacha recheada (3,7%), refrigerante 

não especificado (3,5%), linguiça (3,3%), biscoito água e sal (3,04%), suco de fruta 

industrializado (2,4% das calorias totais) e salsicha (2,2%) (Tabela 5).  
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TABELA 5 - CONTRIBUIÇÃO ENERGÉTICA DAS CALORIAS TOTAIS ORIUNDAS DE ALIMENTOS 
ULTRAPROCESSADOS (AUP) EM PINHAIS, PARANÁ, BRASIL, 2019-2020 

FONTE: A Autora (2021) adaptado de Silva (2021) 

 

3.4 DISCUSSÃO 

 

A presente pesquisa avaliou a associação entre o consumo de AUP de 

gestantes e o PN de RN ajustados para a IG. Foi observada uma associação do 

consumo de AUP por gestantes e o nascimento de recém-nascidos GIG, bem como 

com a escolaridade materna e a renda familiar. 

Diferente do único estudo que avaliou a associação entre consumo de AUP e 

o PN dos RN (ROCHA, 2018), o presente estudo não identificou que o consumo médio 

a alto de AUP na gestação aumentava as chances de RN PIG.  

Um estudo longitudinal realizado no Rio de Janeiro, avaliou o consumo 

alimentar de gestantes, e dividiram a alimentação em quatro padrões de consumo. 

Embora diferente da nossa pesquisa, um dos padrões avaliados foi denominado 

padrão ocidental e apresentou 6,9% do consumo (batata/aipim/inhame, macarrão, 

farinha/farofa/angu, pizza/hambúrguer/pastel, refrigerante/refresco e carne de 

porco/salsicha/linguiça/ovo) e um outro foi chamado de padrão lanche, explicando 

5,7% da variabilidade de consumo (biscoito recheado, biscoitos tipo salgadinhos, 

chocolate e achocolatado). Ainda, quanto maior foi a adesão ao padrão alimentar 

lanche durante a gestação de mães adolescentes, maior foi o PN do RN (COELHO et 

al, 2015).  

Já Miranda, Souza e Santos (2021), por meio de uma revisão sistemática, 

investigaram a influência de alguns alimentos considerados industrializados ou 

padrões alimentares que se aproximam de uma dieta baseada em consumo de AUP 

durante o período gestacional nas medidas antropométricas (PN e suas 

classificações; comprimento e perímetro cefálico ao nascimento; adequações do PN 

Alimento      Frequência relativa           Frequência cumulativa 
Refrigerante, cola 5,1 5,1 
Pão de queijo 4,9 10,0 
Margarina, com sal 3,8 13,8 
Bolacha, recheada n.e. 3,8 17,5 
Refrigerante, com gás n.e. 3,5 21,0 
Linguiça n.e. 3,3 24,3 
Biscoito, de água e sal 3,0 27,3 
Suco, fruta 2,4 29,7 
Salsicha 2,2 31,9 
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segundo IG; e índices peso/idade, comprimento/idade, IMC/idade e 

peso/comprimento) do RN até um ano de idade. Foram encontradas 36 associações 

nulas entre exposições e desfechos avaliados; 13 diretas (desfechos versus padrões 

alimentares ultraprocessados, refrigerantes, bebidas adoçadas artificialmente, doces 

e junkfood) e 5 inversas (desfechos versus padrões alimentares ultraprocessados e 

refrigerantes).  

 Em relação ao percentual energético, o consumo de AUP observado entre as 

gestantes no presente estudo, foi inferior (26,9%) ao observado em outros estudos 

com gestantes brasileiras, que encontraram valores de 32 e 41,3% (ALVES-SANTOS 

et al., 2016, SARTORELLI et al., 2019). Porém, ao avaliarmos os outros centros do 

estudo EMDI, no qual nosso estudo faz parte, percebemos que Pinhais foi o centro 

com maior contribuição energética no consumo de AUP (SILVA, 2021).  

Segundo dados da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) (2020), o consumo 

de AUP da população em geral é de 19,7% das calorias totais e os AUP mais 

consumidos foram margarina (2,8%) biscoito salgado e salgadinho de pacote (2,5%), 

pães (2,1%), biscoito doces (1,7%), frios e embutidos (1,6%), 

sorvete/gelatina/flan/sobremesa industrializada (1,4%), refrigerantes (1,3%), 

cachorro-quente/hambúrguer/outros sanduíches (1,1%) e bebidas lácteas (1,1%) 

(IBGE, 2020), evidenciando uma maior contribuição energética no consumo de AUP 

em nossa população. O AUP mais consumido pelas gestantes de Pinhais foi o 

refrigerante tipo cola (5,1%), (IBGE, 2020). Ressalta-se que somente nove alimentos 

(Refrigerante, cola; Pão de queijo; Margarina, com sal; Bolacha, recheada n.e.; 

Refrigerante, com gás n.e.; Linguiça n.e.; Biscoito, de água e sal; Suco, fruta; e 

Salsicha) foram responsáveis por cerca de 32% da contribuição energética advinda 

dos AUP no presente estudo. 

A prevalência de BPN no presente estudo (5,8%) apresenta-se menor do que 

observada no Brasil (8,4%), no ano de 2019. Sugere-se que a prevalência de BPN em 

nosso estudo seja menor pelo fato de a amostra ter incluído gestantes com idade 18 

a 49 anos, sendo apenas 11 gestantes com idade de 18 anos (adolescente). No Brasil, 

o BPN está relacionado com a gravidez na adolescência, infecções, tratamento de 

fertilidade (gestações múltiplas) e cesarianas (UNICEF, 2019).  

Neste estudo, a renda familiar da gestante entre R$1000 e R$ 3000 esteve 

associada ao consumo de AUP, aumentando as chances de ter um RN GIG. Esses 

resultados corroboram com um estudo qualitativo com crianças, realizado em 
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Viçosa/MG, no qual foi observado que o consumo de AUP estava associado a um 

maior poder aquisito das famílias (SILVA et al., 2019). Da mesma forma, uma coorte 

realizada no Rio de Janeiro, observou que gestantes com maior renda familiar eram 

mais suscetíveis a seguirem uma dieta saudável (CASTRO et al., 2016). No entanto, 

não observamos uma associação entre consumo de AUP e renda superior a R$ 3000 

em nosso estudo. 

 Em relação a escolaridade, foi observado nesta pesquisa que as gestantes 

com um maior nível de escolaridade estavam relacionadas com um maior consumo 

de AUP. Este resultado vai de acordo os resultados de uma coorte, realizada no Brasil 

(Pelotas/RS), que observaram que o consumo de AUP estava associado à 

escolaridade, sendo maior entre indivíduos com nível de escolaridade maior 

(BIELEMANN et al., 2015). 

O presente estudo apresenta algumas limitações. Em relação ao consumo 

alimentar coletado com R24h, a qualidade da informação coletada com métodos 

autorrelatados depende da memória e da cooperação do entrevistado, contribuindo 

para a subestimação da informação. Outro ponto, é a não correção para a 

variabilidade intraindividual, que pode ter influenciado na detecção das associações 

(FREEDMAN et al, 2004). Coletamos de algumas gestantes dois R24h (18% da 

amostra), mas a correção da variabilidade intrapessoal não foi realizada, pois este 

ajuste não possibilitaria calcular a porcentagem de contribuição energética utilizada 

neste estudo. Outra limitação diz respeito à presente pesquisa se tratar de um estudo 

transversal, que coleta dados sobre a exposição e o desfecho concomitantemente, 

impossibilitando o conhecimento de uma possível relação causal existente entre eles 

(BASTOS; DUQUIA, 2007). 

Mesmo com as limitações apresentadas, esta pesquisa também apresenta 

pontos fortes que devem ser considerados na interpretação dos resultados. A 

pesquisa faz parte de um estudo multicêntrico com uma população representativa do 

município de Pinhais/PR, que seguiu um rigor metodológico desde a concepção do 

estudo maior. Outro fator positivo da presente pesquisa é qualidade dos dados 

coletados com R24h por meio do método múltiplo passo e da quantificação das 

porções com o auxílio do álbum de quantificação alimentar, posteriormente 

sistematizados com o software GloboDiet. 
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3.5 CONCLUSÃO 

 

Os resultados deste estudo apontam que houve associação do consumo de 

AUP durante a gestação e o nascimento de RN GIG, sendo que o maior consumo de 

AUP foi associado ao alto nível de escolaridade materna e de renda familiar entre 

R$1.000 e R$3.000. 

Sabendo que o PN é um indicador de saúde do recém-nascido, a melhora da 

qualidade da dieta materna no período gestacional deve ser priorizada, bem como a 

limitação do consumo de AUP visando a melhoria da saúde materna e neonatal. 
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ANEXO 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO GESTANTE 

Nós, Claudia Choma Bettega Almeida, Sandra Patrícia Crispim e Regina Maria Ferreira Lang – da 
Universidade Federal do Paraná, estamos convidando você, gestante, a participar de um estudo 
chamado ESTADO NUTRICIONAL DE IODO, SÓDIO E POTÁSSIO ENTRE GESTANTES, 
NUTRIZES E LACTENTES BRASILEIROS” para entendermos melhor como está a condição destes 
nutrientes entre as gestantes.  

Como estes nutrientes são importantes para o bom funcionamento do organismo durante a gestação é 
importante que verifiquemos como está o estado destes nutrientes entre as gestantes que frequentam 
as unidades básicas de saúde de Curitiba. 

a) O objetivo desta pesquisa é avaliar o total de minerais como iodo, sódio e potássio no organismo 
através da urina e verificar quais fatores estão associados ao nível de iodo, sódio e potássio em 
gestantes  

b) Caso você participe da pesquisa, responderá agora um questionário sobre sua alimentação e 
condições de vida, que deve durar em torno de 40 minutos. Além disto, precisamos que traga, 
daqui a uma semana, 10 mL de urina e uma colher de sopa de sal, tempero industrializado ou 
tempero caseiro que utiliza em casa. Nós iremos te orientar como coletar as amostras de sal e 
urina e entregaremos todos os frascos necessários para colocar as amostras, durante a 
entrevista 

c) Você deverá comparecer na próxima semana nesta unidade básica de saúde para entregar as 
amostras de urina e sal. Se for preciso fazer uma visita na sua casa, marcaremos o melhor dia 
e horário para você 

d) É possível que você experimente algum desconforto, principalmente relacionado a 
constrangimento para responder algumas perguntas ou entregar as amostras de urina. 

e) Alguns riscos relacionados ao estudo podem ser constrangimento na entrevista. 
f) Os benefícios esperados com essa pesquisa são conhecer a situação nutricional de iodo em 

mães e crianças, uma vez que há poucos estudos sobre isso no Brasil. Esta informação poderá 
ajudar identificar e corrigir deficiência destes nutrientes entre gestantes. Além disto, poderá 
ajudar a prevenir a deficiência de iodo e suas consequências entre as mães e os recém-
nascidos, como comprometimento do desenvolvimento nos primeiros anos de vida. Vamos 
orientar também como estas deficiências podem ser prevenidas no dia a dia e em casos de 
deficiência acompanhamento e ações de educação alimentar e nutricional serão ofertadas.  

g) Eu,_________________,(  ) nutricionista/ (  ) aluno(a) de graduação do curso de Nutrição da 
Universidade Federal do Paraná, responsável pela coleta dos dados, poderei ser contatado no 
telefone____________. Os pesquisadores coordenadores deste estudo,  Claudia C. B. 
Almeida, Sandra Crispim e Regina Lang, responsáveis por este estudo, poderão ser 
localizados no Laboratório de Avaliação Nutricional, Rua Lothario Meissner, 632, bloco 
Nutrição, ou pelo telefone 3360-4012 ou ainda por e-mail: clauchoma@gmail.com ou 
sandracrispim@gmail.com, no horário das 9:00 às 17:00 horas para esclarecer eventuais 
dúvidas que você possa ter e fornecer-lhe as informações que queira, antes, durante ou depois 
de encerrado o estudo. 

h) A sua participação neste estudo é voluntária e se você não quiser mais fazer parte da pesquisa 
poderá desistir a qualquer momento e solicitar que lhe devolvam este Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido assinado.  

i) As informações relacionadas ao estudo poderão ser conhecidas apenas por pessoas 
autorizadas. As amostras de urina e sal serão enviadas para Laboratório de Ribeirão Preto e 
de Viçosa No entanto, se qualquer informação for divulgada em relatório ou publicação, isto 
será feito sob forma codificada, para que a sua identidade seja preservada e mantida sua 
confidencialidade. 

j) O questionário e as amostras de urina e sal serão usados apenas nessa pesquisa. O 
questionário será destruído e as amostras de urina e sal serão descartadas ao término do 
estudo, dentro de dois anos. 
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k) As despesas para a realização da pesquisa, como os frascos para a urina e sal e os exames 
de urina, sal e temperos, não são de sua responsabilidade e você não receberá qualquer valor 
em dinheiro pela sua participação. 

l) Quando os resultados forem publicados, não aparecerá seu nome, e sim um código) 
m) Se você tiver dúvidas sobre seus direitos como participante de pesquisa, você pode contatar 

também o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP/SD) do Setor de Ciências 
da Saúde da Universidade Federal do Paraná, pelo telefone 3360-7259. O Comitê de Ética em 
Pesquisa é um órgão colegiado multi e transdisciplinar, independente, que existe nas 
instituições que realizam pesquisa envolvendo seres humanos no Brasil e foi criado com o 
objetivo de proteger os participantes de pesquisa, em sua integridade e dignidade, e assegurar 
que as pesquisas sejam desenvolvidas dentro de padrões éticos (Resolução nº 466/12 
Conselho Nacional de Saúde). 

Eu,_________________________________ li esse Termo de Consentimento e compreendi a natureza 
e objetivo do estudo do qual concordei em participar. A explicação que recebi menciona os riscos e 
benefícios. Eu entendi que sou livre para interromper minha participação a qualquer momento sem 
justificar minha decisão e sem qualquer prejuízo para mim  

Eu concordo voluntariamente em participar deste estudo. 

Pinhais, ___ de ___________ de _____ 

_________________________________________________________ 

[Assinatura do Participante de Pesquisa ou Responsável Legal] 

 _________________________________________________________ 

[Assinatura da Pessoa Responsável por Aplicar o Questionário] 

__________________________________________________________ 
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ANEXO 2 – QUESTIONÁRIO GESTANTES 
 

BLOCO I: ELEGIBILIDADE 

1. Você vai coletar dados em qual 
município?_______________________________________________ 
 

2. Selecione a Unidade Básica de Saúde, no município, que você irá coletar os dados:  
 
_______________________________________________________________________
______________ 
 
 

3. Nome:_______________________________________________________________________________ 
 

4. Data de nascimento:_ _/_ _/_ _ _ _ 
 

5. Data da entrevista: _ _/_ _/_ _ _ _ 
 

6. Idade (anos): _________ 

7.  A senhora apresenta alguma doença tireoidiana diagnosticada (hipotireoidismo, 
hipertireoidismo, tireoidite de Hashimoto, neoplasias)? 

 

Sim (encerre a entrevista) 

Não  

 Não quer responder      

 Não sabe/não lembra                   

 

8.  A senhora já teve alguma doença tireoidiana diagnosticada? 
 

Sim (encerre a entrevista) 

Não  

 Não quer responder      

 Não sabe/não lembra                   
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9.  A senhora já realizou alguma cirurgia tireoidiana? 
 

Sim (encerre a entrevista) 

Não  

 Não quer responder      

 Não sabe/não lembra                   

 

10.  Trimestre de gestação: 
 

 Primeiro (até 13 semanas de gestação) 

 Segundo (14 a 27 semanas de gestação) 

 Terceiro (28 ou mais semanas de gestação) 

 

 

(Se 7 ou  8 ou 9 diferente de “não” encerre a entrevista, caso 
contrário passe ao Bloco II) 

 

 

 

 

BLOCO II: PACIENTE 
I ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS  
 
1. Sua gravidez atual foi planejada? 

 

Sim  

Não  

 

Sobre as gestações anteriores (Por favor, solicite o cartão de informação da gestante. Priorize 
SEMPRE a informação do cartão). 

 

2. Você esteve grávida antes deste bebê?  

 

Sim  

Não  (Se não, PULAR AS QUESTÕES  DE 3 a 13 b)  

 

3. Que idade você tinha quando engravidou pela PRIMEIRA vez? _____anos.  

 

4. Antes dessa gravidez, quantas vezes você esteve grávida (excluindo gestação 

atual/recente)?______  
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5.Antes dessa gravidez, as gestações evoluíram para parto?  
 

Sim quantas? ___ 

Não  

 
6. Antes dessa gravidez, as gestações evoluíram para aborto? 

 

Sim quantos? ___ 

Não  

  

a.Antes dessa gravidez, a senhora já teve algum aborto espontâneo?   

 

Sim quantos? ___ 

Não  

  

b.Antes dessa gravidez, a senhora já teve algum aborto provocado?  

 

Sim quantos? ___ 

Não  

 

c. Nos últimos 2 anos a senhora teve algum aborto?  

 

Sim quantas? ___ 

Não  

data do aborto: __/__/___  

 

7.Antes dessa gravidez, quais foram os tipos de parto?  
 

Partos normais____ partos com fórceps____ Cesarianas____ (anotar quantos nascimentos em cada tipo) 
 

8. Algum filho nasceu antes do tempo, ou seja, prematuro (antes de completar 37 semanas)? 
 

Sim quantos? ___ 

Não  

 

9. Algum filho nasceu com baixo peso, ou seja, com menos de 2.500g? 
 

Sim quantos? ___ 

Não  

_ 
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10.  Qual a idade dos seus filhos (anotar em anos e meses para cada filho, começando do mais 
novo para o mais velho)?  

__anos__ meses 

__anos__ meses 

__anos__ meses 

__anos__ meses 

__anos__ meses 

 

11.Todos os filhos vivem?  

 

Sim (pular o restante das questões sobre história obstétrica) 

Não  

   

12. Algum filho nasceu morto?  

 

Sim quantos? ___ 

Não  

 

13. Algum filho morreu após o parto? 

 

Sim quantos? ___ 

Não  

a. Algum filho morreu na primeira semana de vida? 
 

Sim quantos? ___ 

Não  

 

b. Algum filho morreu no primeiro mês de vida? 
 

Sim quantos? ___ 

Não  

 

SOBRE A GESTAÇÃO ATUAL 
 

14. A senhora possui o cartão da gestante? 
 

 Sim  

 Não   

 Não quer responder      

 Não sabe/não lembra                   
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15. A senhora sabe em que semana da gestação foi feita a primeira consulta? 
 Sim  

 Não   

 Não quer responder      

 Não sabe/não lembra                   

 
16. Em que semana da gestação foi feita a primeira consulta? __ __semanas 
 

17. A senhora sabe quantas consultas foram feitas durante a gestação até o presente 
momento? 

 
 Sim  

 Não   

 Não quer responder      

 Não sabe/não lembra                   

 
18. Quantas consultas foram feitas durante a gestação até o presente momento?__ __ 

consultas 
 

19. A senhora tem hipertensão arterial diagnosticada (anterior à gestação)? 
 

 Sim  

 Não   

 Não quer responder      

 Não sabe/não lembra                   

 

20. A senhora teve ou tem hipertensão arterial durante a gestação? 
 

 Sim  

 Não   

 Não quer responder      

 Não sabe/não lembra                   

 

21. Quando foi feito o diagnóstico? _ _ semana(s) de gestação 
 

22. A senhora faz uso de algum suplemento nutricional para gestantes? 
 

 Ácido fólico 

 Sulfato ferroso 
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 Femme (150 μg) 

 Iodacif 60 (100μg) 

 Iodara (100μ g)  

Iodara (200 μg) 

Materna (150 μg) 

Ogestan Plus (130 μg) 

Regenesis (200 μg) 

 Outros (Preencha a questão 23) 

 Não   (PASSE AO 26) 

 

23. Quais?_____________________________________ 

 

24. O suplemento contém iodo? 
1  Sim  

2  Não (PASSE AO 26)  

8  Não quer responder      

9  Não sabe/não lembra                   

 

25. Qual a quantidade em (μg): _ _ _ _μg(registrar 9999 se não sabe ou não lembra) 

 

26. A senhora faz uso de algum medicamento atualmente? 
1  Sim  

2  Não  (passe ao 17 PASSE AO 26???) 

8  Não quer responder      

9  Não sabe/não lembra                   

 

27. Quais? (até 50) 
_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________ 

 

28. A senhora fez cirurgia bariátrica?  
 

 Sim  

 Não   

 Não quer responder      

 Não sabe/não lembra                   

 

29. Em que ano? _ _ _ _ 
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Para responder as questões 30 à 42, priorize à informação do cartão da gestante 
 

30. Peso pré-gestacional (Referido ou aferido até a 14ª semana de gestação): _ _ _ Kg 

 

31. Peso atual: _ _ _Kg 

 

32. Altura materna: _ _ _cm 

 

33. Hemoglobina:_ _ _(ler no cartão o resultado do último exame) 

 

34. Hematócrito: _ _ _ 

 

35. Glicemia média estimada: _ _ _  

 

36. Acido Úrico: _,_ 

 

37. Pressão arterial: _ _ /_ _ 

 

38. Presença de Edema? 
 

 Sim 

 Não 

 

39. Batimentos cardiofetais: _ _ _    Não se aplica                   

 

40. Movimentos fetais: 
 

 Positivos 

 Negativos 

 

41. Data da Última Menstruação: _ _/_ _/_ _ _    Não sabe/não lembra (Ir para questão 43)               

 

42. Idade Gestacional (semanas): _ _ 

 

43. A senhora sabe o mês da sua última menstruação? 
 

 Sim (Se sim, responda as questões 44, 45 e 46) 

 Não (Se não, responda as questões 47 e 48) 
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44. Qual o mês da sua última menstruação? _______________ 

 
45.  Sabendo o mês da sua última menstruação, qual foi a época? 
 

 Início do mês (1º ao 10º dia do mês) – insira dia 05 na data abaixo 

 Meio do mês (11º ao 20º dia do mês) – insira dia 15 na data abaixo 

 Final do mês (21º ao 31º dia do mês) – insira dia 25 na data abaixo 

 

46. Insira, com base nas informações das questões 44 e 45, os dados sobre dia, mês e ano 
referente à provável data da última menstruação: _ _/ _ _/ _ _ _ _ 

 
47. Insira a data do último ultrassom realizado pela gestante: _ _/ _ _/ _ _ _ _ 
 
48. Insira a idade gestacional (em semanas e dias) indicada no último ultrassom realizado: 
 
________________semanas e ______________dias 
 

 

49. Data Provável do Parto:_ _/_ _/_ _ _ _   Não sabe/não lembra 

 
 

 

 
 
BLOCO IV: FUMO E ÁLCOOL 

Quanto ao fumo – uso atual, neste/momento da sua vida 
 
1. A senhora fuma? 
 

 Sim 
 Não 

 Não quer responder 

 Não sabe/não lembra 

 

2. Com que frequência a senhora fuma? 
 

 Diariamente 

 Semanalmente 

 Quinzenalmente 

 Mensalmente 

 Raramente 
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3a. Quantos cigarros a senhora fuma diariamente? 
 

_ _ cigarros 

 

3b. Quantos cigarros a senhora fuma semanalmente? 
 

_ _ cigarros 

 

3c. Quantos cigarros a senhora fuma quinzenalmente? 
 

_ _ cigarros 

 

3d. Quantos cigarros a senhora fuma mensalmente? 
 

_ _ cigarros 

 

13. Alguém na sua residência fuma dentro de casa (exceto a própria respondente)? 
 

 Sim  

 Não  

 
Quanto ao fumo durante toda a gestação atual 
 
4. A senhora fumou durante o 1º trimestre de gestação? 

 Sim  

 Não  (se gestante no primeiro semestre passe ao 13) (se gestante no segundo ou terceiro 

semestre passe ao 7) 

 

5. Com que frequência a senhora fumou durante o 1º trimestre? 
 

 Diariamente 

 Semanalmente 

 Quinzenalmente 

 Mensalmente 

 Raramente 

 

6a. Quantos cigarros a senhora fumou diariamente no 1º trimestre? 
_ _ cigarros 
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6b. Quantos cigarros a senhora fumou semanalmente no 1º trimestre? 
_ _ cigarros 

 

6c. Quantos cigarros a senhora fumou quinzenalmente no 1º trimestre? 
_ _ cigarros 

 

6d. Quantos cigarros a senhora fumou mensalmente no 1º trimestre? 
_ _ cigarros(se gestante no primeiro semestre passe ao 13) 

 

7. A senhora fumou durante o 2º trimestre de gestação? 
1  Sim  

2  Não  (se gestante no segundo semestre passe ao 13)(se gestante no terceiro semestre passe ao 

10) 

 

8. Com que frequência a senhora fumou durante o 2º trimestre? 
 

 Diariamente 

 Semanalmente 

 Quinzenalmente 

 Mensalmente 

 Raramente 

 

9a. Quantos cigarros a senhora fumou diariamente no 2º trimestre? 
_ _ cigarros 

 

9b. Quantos cigarros a senhora fumou semanalmente no 2º trimestre? 
_ _ cigarros 

 

9c. Quantos cigarros a senhora fumou quinzenalmente no 2º trimestre? 
_ _ cigarros 

 

9. Quantos cigarros a senhora fumou mensalmente no 2º trimestre? 
_ _ cigarros 

 

10. A senhora fumou durante o 3º trimestre de gestação? 
1  Sim  

2  Não   

 

11. Com que frequência a senhora fumou? 
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 Diariamente 

 Semanalmente 

 Quinzenalmente 

 Mensalmente 

 Raramente 

 

12a. Quantos cigarros a senhora fumou diariamente no 3º trimestre? 
_ _ cigarros 

 

12b. Quantos cigarros a senhora fumou semanalmente no 3º trimestre? 
_ _ cigarros 

 

12c. Quantos cigarros a senhora fumou semanalmente no 3º trimestre? 
_ _ cigarros 

 

12d. Quantos cigarros a senhora fumou mensalmente no 3º trimestre? 
_ _ cigarros 

 

Quanto ao uso de álcool neste momento da gestação 
 

13.  A senhora bebe atualmente? 
 

 Sim  

 Não   

 Não quer responder   

 

14.Qual bebida a senhora consome com mais frequência? (assinale apenas uma alternativa, 
referente a mais frequente) 

 

 Cerveja 

 Vinho / espumante 

 Bebida destilada (cachaça, licor, gin, rum, vodca, whisky, ...) 

 Drink / coquetel (caipirinha, Martini, ...) 

 Outro 

 

 

15. Com que frequência a senhora bebe? 
 

 Diariamente 

 Semanalmente 
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 Quinzenalmente 

 Mensalmente 

 Raramente 

 

 

BLOCO V: SOCIOECONÔMICO 

1. Qual o seu local de residência? 
 

 Urbano 

 Rural 

 
2.  Tipo do logradouro: ____________________________________________________________________ 

 

3. Nome do logradouro: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

4. Número do logradouro:__________________________________________________________________ 
 

5.  Complemento: 
______________________________________________________________________________________ 
 

6.  Bairro: 
______________________________________________________________________________________ 
 

7. Telefone: 
______________________________________________________________________________________ 
 

8. CEP: ______________________________________________________________________________________ 
 
 

9. Quantos cômodos servindo de dormitório têm em seu domicílio? _ _ cômodos 
 

10.  Quantas pessoas residem em seu domicílio?_ _ pessoas 
 

11.  A senhora vive com companheiro(a) ou cônjuge? 
 

 Sim 

 Não, mas já viveu 

 Não 

 

12.  Até que série a senhora estudou com aprovação? 
 

Sem instrução              

Primeira série do Ensino fundamental 
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 Segunda  série do Ensino fundamental 

 Terceira série do Ensino fundamental 

 Quarta série do Ensino fundamental 

 Quinta série do Ensino fundamental 

 Sexta série do Ensino fundamental 

 Sétima série do Ensino fundamental 

 Oitava série do Ensino fundamental 

 Nona série do Ensino fundamental 

 Primeira série do Ensino médio  

 Segunda série do Ensino médio 

 Terceira série do Ensino médio 

 Ensino superior incompleto 

 Ensino superior completo 

 Pós-graduação 

 

13.  Qual a sua cor ou raça (autodeclarado)?  
 

Branca  

 Preta 

 Amarela (Origem japonesa, chinesa, coreana etc.)  

 Parda (Mulata, cabocla, cafuza, mameluca ou mestiça de preto com pessoa de outra cor ou raça.)

Indígena  

 

14.  A senhora recebe algum benefício de políticas públicas? 
 

 Bolsa Família  

 Aposentadoria 

 Pensão  

 Benefício de Prestação Continuada (pessoa com deficiência ou idoso com 65 anos ou mais) 

 Fundo Cristão  

 Outro. Especifique: 

___________________________________________________________________________ 

 Não  

 Não quer responder 

 

15a. Valor do Bolsa Família: R$ _ _ _ _,_ _  Não sabe/ não lembra    Não quer responder 
 

 

15b.  Valor da Aposentadoria: R$ _ _ _ _,_ _  Não sabe/ não lembra    Não quer responder 
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15c. Valor da Pensão: R$ _ _ _ _,_ _  Não sabe/ não lembra    Não quer responder 
 

 

15d. Valor do Benefício de Prestação Continuada: R$ _ _ _ _,_ _ 

  

 Não sabe/ não lembra    Não quer responder 
 

15e. Valor do Fundo Cristão: R$ _ _ _ _,_ _  Não sabe/ não lembra    Não quer responder 
 

 

15f. Valor do Outro Benefício: R$ _ _ _ _,_ _  Não sabe/ não lembra    Não quer responder 
 

 

 

 

16. No mês passado, qual foi sua renda domiciliar? 
 

 R$_ _ _ _ _,_ _       Não sabe/ não lembra    Não quer responder 
 

 

17. No mês passado, qual foi sua renda domiciliar? 
 

 Sem rendimento 

 Até R$ 499,00 

 Entre R$ 500,00 a R$ 999,00 

 Entre R$ 1000,00 a R$ 1999,00 

 Entre R$ 2000,00 a R$ 2999,00 

 Entre R$ 3000,00 a R$ 3999,00 

 Entre R$ 4000,00 a R$ 4999,00 

 R$ 5000,00 ou mais 

 Não sabe/ não lembra  

 Não quer responder 

 

 

18.  No mês passado, a senhora tinha trabalho remunerado? 
 

 Sim  

 Não   

 

19. No trabalho principal, a senhora era: 
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 Empregada no setor privado com carteira (exclusive trabalhadora doméstica) 

 Empregada no setor privado sem carteira (exclusive trabalhadora doméstica) 

 Trabalhadora doméstica com carteira assinada 

 Trabalhadora doméstica sem carteira assinada 

 Empregada no setor público (inclusive servidora estatutária e militar) 

 Empregadora 

 Conta própria FORMAL (trabalhadora autônoma, com CNPJ ou recolhimento do INSS) 

 Conta própria INFORMAL (trabalhadora autônoma, sem CNPJ ou recolhimento do INSS) 

 

20. A senhora era contribuinte de instituto de previdência no trabalho principal? 
 

 Sim  

 Não   
 

21. Quem a senhora considera ser o chefe do domicílio? 
 Ela mesma 

 Mãe 

 Pai  

 Sogro/Sogra  

 Filhos 

 Companheiro (a) 

 Outro morador 
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ANEXO 4 – DOCUMENTO DE ORIENTAÇÃO PARA A CLASSIFICAÇÃO 
DOS ALIMENTOS SEGUNDO A NOVA 
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