
PERFIL NUTRICIONAL E SOCIOECONÔMICO DE GESTANTES 

ATENDIDAS EM UMA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE EM ANANINDEUA-

PA 

 

Introdução: O estado nutricional e consumo alimentar satisfatório durante a 
gestação são essenciais para a manutenção de bom estado de saúde da 
gestante e um ganho de peso esperado, para assegurar uma ótima gravidez. A 
gravidez também pode ser comprometida por fatores socioeconômicos, que 
podem refletir diretamente na saúde das mulheres. Objetivo: Traçar o perfil 
nutricional e socioeconômico das gestantes atendidas em uma Unidade 
Municipal de Saúde em Ananindeua-PA. Metodologia: Trata-se de um estudo 
quantitativo do tipo transversal, de base populacional representativo da 
população de gestantes atendidas em uma Unidade Municipal de Saúde (UMS) 
em Ananindeua-PA. Para população de estudo foram avaliadas um total de 20 
gestantes que estavam realizando o pré-natal e que foram encaminhadas para 
a consulta de atendimento nutricional na UMS. Os resultados da pesquisa foram 
apresentados na forma de tabelas e gráficos. As informações fornecidas pelas 
gestantes foram confidenciais e de conhecimento apenas do pesquisador 
responsável. Os sujeitos da pesquisa não foram identificados em nenhum 
momento de acordo com a Resolução do CNS nº 466/2012. A pesquisa foi 
realizada após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) do Centro 
Universitário do Estado do Pará (CESUPA) conforme o parecer número 
2.969.699, e da autorização da UMS. Participaram da pesquisa as gestantes que 
concordaram em participar da mesma e que assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Resultados: A maioria das 
gestantes apresentaram o estado nutricional adequado (65%), estavam na faixa 
etária de 20 a 30 anos (60%), tinham ensino médio completo (55%), eram 
casadas (70%), não estiveram grávidas antes (55%), estavam na primeira 
gestação (50%), viviam com renda familiar de 1 a 2 salários mínimos (80%), 
estavam desempregadas (85%), apresentaram o consumo diário de leite (75%), 
café (95,0%), margarina/manteiga (90%), óleos (85%) arroz (100%), feijão 
(65%), farinha de mandioca (55%) e frutas (40%), o consumo semanal de frango 
(65%), carnes (55%) e ovos (55%) e o consumo raro/nunca de iogurte (45%), 
queijo (70%), peixe (50%), vísceras (60%), vegetais folhosos (45%), enlatados 
(65,0%), embutidos (55,0%), sanduíches/pizza/esfiha (50,0%), sorvetes 
(70,0%), suco artificial (55%) e refrigerantes (65%). Conclusão: A maioria das 
gestantes estavam com o peso adequado, apresentavam o consumo diário de 
alimentos fontes de carboidratos e lipídeos, semanal de alimentos fontes de 
proteínas e raro/nunca de alimentos fonte de fibras, eram casadas, estavam na 
primeira gestação, não estiveram grávidas antes e possuíam ensino médio 
completo. Porém, a renda familiar era desfavorável, pois a maioria eram 
desempregadas, como consequência dependiam financeiramente do marido. 
Portanto, propõe-se que os profissionais de saúde que trabalham na UMS de 
Ananindeua-PA, ao realizarem o acompanhamento do pré-natal, considerem 
todos os fatores sociais e econômicos que possam influenciar no consumo 
alimentar e repercutir no estado nutricional das gestantes. 
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