
ESTADO NUTRICIONAL PRÉ-GESTACIONAL, PARTO E CONDIÇÕES DE
NASCIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE

Introdução: A avaliação do estado nutricional do recém-nascido é importante tanto
para classificação e diagnóstico de alterações do crescimento intra-uterino, quanto
para posterior acompanhamento nutricional e crescimento infantil. Alguns pontos
principais a serem investigados são o peso e comprimento ao nascer, perímetro
cefálico, idade gestacional no nascimento e intercorrências após o parto. A baixa
assistência pré-natal e dados de saúde materna como IMC pré-gestacional elevado
e complicações gestacionais parecem ter grande influência no prognóstico de saúde
da criança, sendo importante investigar essas relações. Objetivo: Investigar as
associações entre estado nutricional pré-gestacional, parto e condições de
nascimento. Métodos: Estudo desenvolvido com puérperas adultas usuárias da
rede pública de saúde de Aracaju, Sergipe. A coleta de dados ocorreu em dois
momentos: 1) na gestação, aplicando-se presencialmente questionário digitalizado
para obtenção de dados socioeconômicos, demográficos e obstétricos e 2) no
pós-parto, por meio de entrevista por telefone com aplicação de questionário
digitalizado, para obtenção de dados do parto e do nascimento da criança. Os dados
foram tabulados no software EpiData e analisados no software STATA versão 14.0,
com análise descritiva de média, desvio-padrão e frequências absoluta e relativa.
Calculou-se o teste Qui quadrado, adotando p<0,05. O projeto foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisas da Universidade Federal de Sergipe sob parecer de
n° 2.897.523. Resultados: Foram entrevistadas 138 puérperas, 64,5% não
planejaram a última gravidez, 34,3% tiveram intercorrências gestacionais e 46,3%
apresentavam IMC pré-gestacional de excesso de peso. Quanto ao pré-natal, o
início do pré-natal foi em média com 10,11 (±4,32) semanas e 92,9% tiveram número
de consultas adequado por trimestre gestacional. Observou-se 65,4% de parto
normal, 4,5% de prematuridade, média de peso ao nascer de 3.310 g (±527,53) e
5,3% de baixo peso ao nascer. Além disso, apenas 15,4% dos neonatos
necessitaram de internação após o nascimento. Mulheres com IMC pré-gestacional
de excesso de peso tiveram maior frequência de parto cesariano (p=0,014). Também
observou-se associação entre a presença de intercorrências gestacionais com
internações neonatais (p=0,001). Conclusão: O estado nutricional pré-gestacional
adequado associou-se com parto normal. A prevenção de intercorrências
gestacionais previne intercorrências neonatais. Apoio: Ministério da Saúde, CNPq,
FAPITEC, Secretaria de Saúde do Estado de Sergipe.

Eixo temático: Avaliação do estado nutricional, crescimento e desenvolvimento na
infância e na adolescência.

Interesse em concorrer a apresentação oral: não


