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Introdução
 A anemia ferropriva constitui um dos problemas de saúde pública, atingindo mulheres em idade fértil e gestantes. No entanto a 

deficiência de ferro na alimentação tem sido apontada como principal causa.1 As gestantes que possuem uma alimentação inadequada estarão 
propícias à anemia, tendo como conseqüência o baixo desenvolvimento e crescimento do feto, prematuridade, baixo peso ao nascer da criança 
e risco de mortalidade materna. 6,7O período gestacional é uma fase que requer cuidados pelos profissionais da saúde, por não estar 
envolvendo apenas a saúde materna, mas também a da criança. A carência de ferro é um agravo nutricional com alta prevalência no mundo, 
atingindo principalmente as gestantes. A principal consequência dessa carência é a anemia, podendo ser definida com uma redução anormal 
da concentração de hemoglobina no sangue em níveis menores que 11g/dL.2,3.

Objetivos
 Verificar o valor energético da dieta da gestante.

 Determinar a quantidade diária de ferro na alimentação.

 Investigar se os fatores socioeconômicos influenciam na escolha                            por alimentos fontes de ferro.

Material e Métodos
 Foi realizado um estudo transversal em três Unidades Básicas de Saúde, em Cambé/PR, com 65 gestantes de diferentes faixas etárias e 

períodos gestacionais. Para a participação na pesquisa, a gestante assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para que possa 
respeitar a Resolução 196 de 10 de Outubro de 1996 que define os critérios para pesquisa com seres humanos.13 Foi realizada uma entrevista 
estruturada, cujo questionário foi composto por três perguntas objetivas com questões sobre dados sócio demográficos e a aplicação de um 
recordatório de 24 horas. A análise dos dados obtidos pelo recordatório foi realizada pelo Programa Avanutri On Line versão 3.1417.Utilizou-se 
as seguintes variáveis: valor calórico das refeições e a quantidade de ferro proveniente da dieta. Posteriormente, foi utilizado o software 
estatístico Statistical Package for the Social Science for Windows - SPSS (Version 15.0; SPSS. Inc, Chicago, III).

Resultados e Discussão
 Com relação às características maternas, 34 (52,3%) tinham idade entre 20 a 29 anos, 38 (58,4%) possuíam mais que 8 anos de 

estudo e 47 (72,3%) eram casadas/amasiadas. Em relação à renda familiar mensal, 42 (64,6%) apresentavam renda entre dois a três salários 
mínimos. Em relação ao estado civil e o valor calórico total (VCT) consumido, observou-se que as gestantes solteiras apresentaram o VCT 
maior quando comparado com as gestantes casadas/amasiadas com uma diferença de 515,32 Kcal (p=0,02). Correlacionando a relação do 
valor calórico da dieta (VCT) e o ferro, apresentou-se maior ingestão de ferro às gestantes com maior VCT.A média do consumo de ferro pelas 
gestantes obtidas pelo recordatório 24 horas foi de 14,20 mg/dia, estando abaixo das recomendações diárias.

Conclusão
 Conclui-se que o consumo diário de ferro encontra-se abaixo do recomendado. A pesquisa mostrou que as gestantes com menor renda 

tiveram um maior consumo de ferro, provavelmente as de maior poder aquisitivo não estão sabendo selecionar os alimentos adequadamente, 
dando preferência aos industrializados. O valor calórico total (VCT) foi maior nas gestantes solteiras, de devido ao fato de escolherem 
alimentos de fácil acesso sendo na maioria os mais calóricos.



Referências
 1 Demaeyer E, Adiels-Tegman. M. The prevalence of anaemia in the world.1985; 38:302-16. 2 Costa CM, Brum IR, Lima ES. Anemia e 

marcadores sérios da deficiência de     ferro em grávidas atendidas na rede pública municipal de Manaus, Amazonas, Brasil. Universidade 
federal do Amazonas.2009;39(4):901-06.3 Ferreira HS, Moura FA, Junior CRC. Prevalência e fatores associados á anemia em gestantes da 
região semi- árida do Estado de Alagoas. Rev Bras Ginecol Obstet. 2008;30(9):445-51.6 Souza AI, Filho MB, Ferreira LOC, Figueiroa JN. 
Efetividade de três esquemas com sulfato ferroso para tratamento de anemia em gestantes. Rev Panam Salud Publica. 2004;15(5):313--19.

Legenda
(7) Docente Unopar 
(13) Aluno Egresso Unopar 


