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RESUMO 

O presente trabalho tem como finalidade abordar a importância do profissional nutricionista na gestação, 

levando em conta sua extrema relevância para o período no qual a genitora está passando com as 

necessidades energéticas necessárias e também para o desenvolvimento saudável da nova vida. O 

acompanhamento nutricional é fundamental para qualquer ciclo da vida, porém é na gestação que se faz 

necessário um acompanhamento individualizado e focado nas  novas necessidades, levando sempre em 

conta os hábitos e costumes de cada gestante e é justamente nesse período que a gestante passa por 

mudanças significativas hormonais, fisiológicas e principalmente alimentares,  que acabam lhe causando 

manifestações como o picanismo. Como objetivo este trabalho busca compreender os hábitos nutricionais 

de gestantes, enfatizando a importância do acompanhamento nutricional e apontando hábitos e 

comportamentos de cunho alimentar muito comuns nesta fase. Estudos comprovam que até pequenos 

erros alimentares ocorridos na fase fetal, podem gerar problemas futuros.  
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ABSTRACT 

 
The present work aims to address the importance of the professional nutritionist in pregnancy, taking into 

account its extreme relevance for the period in which the mother is passing with the necessary energy 

needs and also for the healthy development of the new life. Nutritional monitoring is fundamental for any 

life cycle, but it is in pregnancy that individualized and focused monitoring is necessary on new needs, 

always taking into account the habits and customs of each pregnant woman and it is precisely in this 

period that the pregnant woman undergoes significant hormonal, physiological and mainly dietary 

changes, which end up causing her manifestations such as picanism. The objective of this work seeks to 

understand the nutritional habits of pregnant women, emphasizing the importance of nutritional 

monitoring and pointing out very common eating habits and behaviors in this phase. Studies show that 

even small dietary errors that occurred in the fetal phase can generate future problems. 
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1 – INTRODUÇÃO  

 

A gestação é um período que impõe necessidades nutricionais aumentadas, e a 

adequada nutrição é primordial para a saúde da mãe e do bebê. Gestantes devem 

consumir alimentos em variedade e quantidade específicas, considerando as 

recomendações dos guias alimentares e as práticas alimentares culturais, para atingir as 
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necessidades energéticas e nutricionais, e as recomendações de ganho de peso 

(MELERE, et al.,2012). 

  A nutrição da gestação é, portanto, decisiva para o curso gestacional. A dieta, no 

primeiro trimestre da gestação, é muito importante para o desenvolvimento e 

diferenciação dos diversos órgãos fetais. Já nos trimestres subsequentes, a dieta está 

mais envolvida com a otimização do crescimento e do desenvolvimento cerebral do feto 

(DREHMER, 2008). 

Destacam-se que alguns nutrientes devem ser analisados quando se estuda a 

alimentação de gestantes, em virtude de serem os que têm maior probabilidade de 

consumo inadequado, pelo fato de não serem amplamente distribuídos nos alimentos 

e/ou por suas recomendações serem percentualmente muito maiores em comparação 

com os demais. Entre esses, encontram-se os minerais: cálcio e ferro e as vitaminas A e 

C (NASCIMENTO; SOUZA., 2002). 

O acompanhamento nutricional da mulher durante a assistência pré-natal tem 

como principais objetivos estabelecer o estado nutricional, identificar fatores de risco, 

possibilitar interferências terapêuticas e profiláticas no sentido de corrigir distorções e 

planejar a educação nutricional (AZEVEDO; SAMPAIO C. 2003).  

Hábitos alimentares não saudáveis estão presentes em todas as fases do ciclo 

vital e podem prejudicar ainda mais grupos populacionais mais vulneráveis, como 

mulheres no período da gestação (MARTINS e BENICIO, 2011). 

O presente trabalho tem como finalidade, compreender os hábitos nutricionais de 

gestantes, enfatizando a importância do acompanhamento nutricional e apontando 

hábitos e comportamentos de cunho alimentar muito comuns na fase gestacional. 

 

2 – A IMPORTÂNCIA DO PROFISSIONAL NUTRICIONISTA NO CURSO 

GESTACIONAL.               

 

 A gestação se trata de um período em que a mulher precisa de mais cuidados em 

relação ao seu estilo de vida anteriormente adotado, pensando sempre no bem estar da 

nova vida e da própria genitora. A nutrição ocupa um papel importante nessa nova fase, 

através de variedades e adequações de nutrientes para o desenvolvimento saudável do 

feto (DREHMER, 2008). 
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O período gestacional geralmente é constituído de 40 semanas, podendo ser 

dividido em três períodos. No primeiro trimestre (12 semanas) ocorre intensa divisão 

celular (hiperplasia), na qual as reservas energéticas, de vitaminas, de minerais e de 

oligoelementos maternos garantirão a saúde do embrião. No segundo trimestre (13 a 27 

semanas), o crescimento caracteriza-se por hiperplasia e hipertrofia celular, enquanto 

que no terceiro trimestre (acima de 28 semanas) o crescimento celular concentra-se em 

hipertrofia celular. Assim, o ganho de peso adequado, a ingestão de nutrientes, o fator 

emocional e o estilo de vida materno é que definirão o crescimento e o desenvolvimento 

normais do bebê, bem como a adequada assistência pré-natal. (BRASIL, 2013) 

A ciência da Nutrição se ocupa em adequar as recomendações nutricionais às 

necessidades de nutrientes dos indivíduos nas diversas fases do ciclo da vida. Porém, 

estudos realizados em diferentes regiões do Brasil revelam que as práticas alimentares 

de mulheres, mesmo em estados fisiológicos de grande importância, sob o ponto de 

vista nutricional, tais como gestação, puerpério e lactação, são permeadas por crenças, 

prescrições e proibições (BAIÃO e DESLANDES, 2006). 

Há mais de 15 anos foi publicada uma teoria que afirmava que as doenças dos 

adultos teriam sua origem durante a vida intrauterina. Desde então, estudos 

epidemiológicos têm comprovado, cada vez mais, que a saúde do adulto reflete o 

ambiente ao qual ele foi exposto quando ainda era um feto. No que diz respeito à 

nutrição, pensava-se que apenas situações extremas, como a desnutrição severa, 

causariam impacto sobre a saúde do feto. Hoje, no entanto, está cada vez mais evidente 

que até mesmo pequenos “erros” alimentares maternos têm impacto significativo e 

duradouro na vida do bebê (KRAMMER et al., 2001). 

Durante o período gestacional é comum o surgimento de uma manifestação 

pouco conhecida denominada picanismo que é definido como uma compulsão e 

ingestão de substâncias não nutritivas ao longo do período de um mês, é visto com 

maior frequência em crianças pequenas, e ocasionalmente, em mulheres grávidas e 

destaca-se por uma deficiência nutricional não aparente em gestantes (GOULART et al.; 

2002). 

Muitas vezes ao decorrer dessa nova fase na vida da mãe, ela pode sentir a 

necessidade de consumir alimentos nos quais não são saudáveis ao desenvolvimento do 

feto, levando em conta hábitos e costumes culturais, enfatizado muitas vezes pela 
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família e amigos. Considera-se que as crenças e práticas da gestação influenciam no 

modo como a gestante se cuida e, também, no modo com que a família e as pessoas de 

seu convívio social a cuidam. Sendo assim, a mulher, ao descobrir-se grávida, passa a 

cumprir uma série de normas concebidas culturalmente que visam o seu bem estar e o 

do bebê. (SANFELICE et.al.;2013). 

O nutricionista tem um papel fundamental no comportamento alimentar de 

gestantes, atualmente o acesso a esse serviço na rede pública ainda é limitado, porém 

não diminuindo a sua importância. Se tratar de um período no qual se faz necessário o 

consumo nutricional adequado, devido a nova vida que está sendo formada. A gestação 

é um período de maior demanda nutricional do ciclo de vida da mulher, uma vez que 

envolve rápida divisão celular e desenvolvimento de novos tecidos e órgãos. Os 

complexos processos que ocorrem no organismo durante a gestação demandam uma 

oferta maior de energia, proteínas, vitaminas e minerais para suprir as necessidades 

básicas e formar reservas energéticas para mãe e feto (VITOLO, 2008a). 

O acompanhamento nutricional concomitante à assistência pré-natal ganha 

importância no objetivo de estabelecer o estado nutricional da gestante, identificar 

fatores de risco relacionados ao estado nutricional, possibilitar interferências 

terapêuticas e profiláticas no sentido de corrigir distorções e planejar a educação 

nutricional. (BUENO et. al.;2016). 

A metodologia utilizada foi de revisão exploratória, através do site de buscas 

google acadêmico, com base de dados em Scielo, Lume UFRGS, JAMA network, 

dentre outros. Com período de buscas de 28 de março de 2020 a 14 de maio de 2020. 

Abordando conteúdos com datas entre 2001 e 2006. 

 

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Tendo em vista os aspectos observados podemos concluir a grande importância 

do profissional nutricionista no curso gestacional, por se tratar de um período 

fundamental para a existência humana, no qual se faz necessário um aporte nutricional 

aumentado, diferente dos demais ciclos da vida. O serviço de nutrição ainda é limitado 

na rede pública, não recebendo o reconhecimento necessário, em relação a importância 

dos serviços prestados, que derivam hábitos alimentares futuros além do período 
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gestacional e o de lactação. O acompanhamento nutricional é primordial a gestação, 

para que o feto se desenvolva saudavelmente e para que a mãe tenha as necessidades 

diárias supridas da maneira correta e individual, conforme seus hábitos culturais, 

econômicos e religiosos. 
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