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Comida 

(Titãs; Composição: Arnaldo Antunes, Marcelo Fromer, Sérgio Britto) 

Bebida é água! 

Comida é pasto! 

Você tem sede de quê? 

Você tem fome de quê? 

A gente não quer só comida 

A gente quer comida 

Diversão e arte 

A gente não quer só comida 

A gente quer saída 

Para qualquer parte 

A gente não quer só comida 

A gente quer bebida 

Diversão, balé 

A gente não quer só comida 

A gente quer a vida 

Como a vida quer 

Bebida é água! 

Comida é pasto! 

Você tem sede de quê? 

Você tem fome de quê? 

A gente não quer só comer 

A gente quer comer 

E quer fazer amor 

A gente não quer só comer 

A gente quer prazer 

Pra aliviar a dor 

A gente não quer só dinheiro 

A gente quer dinheiro e felicidade 

A gente não quer só dinheiro 

A gente quer inteiro 

E não pela metade 

Bebida é água! 

Comida é pasto! 

Você tem sede de quê? 

Você tem fome de quê? 

(...) 

Diversão e arte 

Para qualquer parte 

Diversão, balé 

Como a vida quer 

Desejo, necessidade, vontade 

Necessidade, desejo, eh! 

Necessidade, vontade, eh! 
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Mulher gestante modelo: Hannah Moore 

Foto: Anne Mikkie  
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Toda humanidade nasceu de uma mulher 

(Vanessa da Mata; Composição: Vanessa da Mata) 

 

Porque toda a humanidade nasceu de uma mulher 

Toda a humanidade veio de uma mulher 

Porque toda a humanidade nasceu de uma mulher 

Toda humanidade veio de uma mulher 

Porque toda humanidade veio de um mulher 

Toda humanidade nasceu de uma mulher 

Porque toda humanidade veio de um mulher 

Toda humanidade veio de uma mulher 

Então me encare finja que já me conhece 

Sou forte aparentemente mas falho como toda gente 

Fique aqui tome alguma coisa converse pra se distrair 

Vai ver que sou uma menina só quero me divertir 

Porque toda a humanidade nasceu de uma mulher 

Toda a humanidade veio de uma mulher 

Porque toda a humanidade nasceu de uma mulher 

Toda humanidade veio de uma mulher 

Então me encare finja que já me conhece 

Sou forte aparentemente mas falho como toda gente 

Fique aqui tome alguma coisa converse pra se distrair 

Vai ver que sou uma menina que é capaz de lhe fazer feliz 

Quero te ver se você quiser 

Quero ver você se você vier 

Só vou te ver se você quiser 

Só ver você se você vier 

Quero te ver se você quiser 

Quero ver você se você vier 

Só vou te ver se você quiser 

Só ver você se você vier 

 

 

 

 

 

 

“O que quer que tenhamos feito de nossa vida nos faz quem somos quando 

morremos. E tudo, absolutamente tudo, conta”.  

(O livro Tibetano do Viver e do Morrer – Sogyal Rinpoche) – Em homenagem ao meu orientador Prof. Dr. Carlos Teles.  
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Apresentação 

 

 

Esta tese nasce de algumas rupturas epistemológicas do autor. A primeira ruptura 

refere-se à inquietação sobre o pensar e o fazer no campo da Saúde Coletiva para além de 

uma única vertente do saber ou disciplina. A segunda ruptura diz respeito ao movimento 

de tentar colocar em prática esse pensamento e “o fazer interdisciplinar”. Sem dúvida, 

fazer isso foi (é) desafiador. Mas, nesse meu (trans)curso de doutoramento no Instituto de 

Saúde Coletiva-UFBA consegui alcançar um lugar que vislumbro como maior: um lugar 

de crescimento. Longe de ser um crescimento exponencial ou aritmético, mas, de 

expansão intelectual naquilo que parecia “escuro” e “sem massa”. Eis que nesse processo 

e exercício descubro um conteúdo com uma densidade tão importante que, para mim, fez-

me sentir que estou no caminho certo...o caminho ora de espanto, de dúvidas, de 

indagações frequentes e de (grandes) descobertas (científicas)...Quando o cientista Albert 

Einstein disse que “mais importante que conhecimento é a imaginação”, penso que ele 

não imprimiu um sentido hierárquico de um sobre o outro, mas, um sentido provocativo 

de que não há conhecimento sem imaginação, uma noção de interdependência. Eu diria 

que é a imaginação que move o conhecimento. 

(...) E foi a minha imaginação sobre o universo feminino, somada a algumas 

inquietações nutricionais sobre como os profissionais, pesquisadores, gestores, serviços 

de saúde e o Estado veem a saúde e a nutrição da mulher, em especial da mulher na fase 

gestacional, que conjuntamente contribuiu para o desenvolvimento desta investigação.  

Este é um trabalho de conclusão de curso de Pós-Graduação em Saúde Pública em 

nível de Doutorado, com área de concentração em Epidemiologia, que buscou estudar e 

compreender algumas questões sobre a (in)segurança alimentar e os seus efeitos nas 

condições de saúde e nutrição de mulheres grávidas.  
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O trabalho apresenta-se organizado em um objetivo geral, o qual é desmembrado 

inicialmente, em um referencial teórico sobre o tema “segurança alimentar e nutricional 

e sua interface com a saúde da mulher (na fase gestacional)”, e em três objetivos 

específicos, os quais são desenvolvidos em três artigos científicos (artigos 1, 2 e 3), sendo 

que para cada artigo consta o corpo do texto e ao final os seus respectivos apêndices. 

Estes artigos estão de acordo com as normas de estruturação de trabalhos científicos de 

cada revista definida para a publicação. No primeiro artigo realiza-se uma revisão 

sistemática da literatura sobre insegurança alimentar e a saúde da mulher na fase 

gestacional, com o intuito de identificar temáticas mais frequentes sobre a questão e tecer 

reflexões que possam subsidiar o planejamento e a gestão de políticas de alimentação, 

nutrição e saúde da mulher (gestante). O artigo 2 avalia a validade interna da escala curta 

norte-americana de avaliação da segurança alimentar na mensuração de construto de 

insegurança alimentar em gestantes, adotando-se análise fatorial e o modelo de Rasch. E 

no terceiro artigo, investigam-se a insegurança alimentar e outros determinantes da 

anemia em mulheres grávidas segundo um modelo conceitual hierarquizado que 

possibilitou a mensuração da decomposição do efeito total em seus componentes não 

mediado e mediado nos níveis hierárquicos propostos. Ao final de cada artigo, fazem-se 

considerações ou conclusões sobre os principais resultados encontrados e provocam-se 

algumas reflexões, que se espera serem úteis ao campo da Saúde Coletiva e correlatos. 
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Resumo 

 

 

DEMÉTRIO, F. Elas têm fome de quê? (In)segurança alimentar e condições de saúde 

e nutrição de mulheres na fase gestacional. [Tese]. Programa de Pós-Graduação em 

Saúde Coletiva. Universidade Federal da Bahia. 2015. 

 

 

A insegurança alimentar (IA) é um importante fator de risco que pode influenciar tanto 

nas condições de saúde física e mental da mulher grávida, comprometendo, diretamente, 

o estado nutricional e o perfil sérico de micronutrientes, a exemplo do ferro, neste grupo. 

Os efeitos da IA nas condições de saúde e nutrição maternas ainda são pouco 

investigados, em especial no que se refere à sua relação com o desenvolvimento de 

anemia na gestação. Face a isso, torna-se importante discutir e pensar ações de segurança 

alimentar e nutricional articuladas à política de saúde integral da mulher. Esse trabalho 

apresenta-se estruturado em três objetivos: 1) realizar uma revisão sistemática da 

literatura sobre insegurança alimentar e a saúde da mulher na fase gestacional, com o 

intuito de identificar temáticas mais frequentes sobre a questão e tecer reflexões que 

possam subsidiar o planejamento e a gestão de políticas de alimentação, nutrição e saúde 

da mulher (gestante); 2) avaliar a validade interna da escala curta norte-americana de 

avaliação da segurança alimentar na mensuração de construto de insegurança alimentar 

em domicílios com gestantes, adotando-se análise fatorial e o modelo de Rasch; 3) 

investigar a relação entre a insegurança alimentar e outros determinantes da anemia em 

mulheres grávidas segundo um modelo conceitual hierarquizado que possibilite a 

mensuração da decomposição do efeito total em seus componentes não mediado e 

mediado nos níveis hierárquicos propostos. Observou-se que a produção científica sobre 

a insegurança alimentar, saúde da mulher e gestação e suas inter-relações ainda são 

escassos, principalmente, na literatura nacional. Nessa investigação, a escala curta norte-

americana apresentou validade e confiabilidade na mensuração da IA, sustentada na alta 

consistência entre as respostas. Evidenciou-se ainda que a ocorrência de anemia em 

gestantes foi significantemente maior, principalmente, entre aquelas que estavam em 

situação de insegurança alimentar, não realizaram o pré-natal, eram multíparas e não 

realizaram a suplementação de ferro. Espera-se que os resultados deste estudo contribuam 

para o desenvolvimento de políticas de saúde e nutrição integradas e intersetoriais de 

controle da anemia na gestação e de promoção da segurança alimentar e nutricional das 

mulheres.  

 

Termos de indexação: Segurança alimentar e nutricional; Saúde da Mulher; Gestantes; 

Anemia; Gestação; Validade; Confiabilidade. 
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Abstract 

 

DEMÉTRIO, F. What do they hunger for? Food (In)security and health conditions 

and nutrition in women during gestation. [Thesis]. Graduate Program in Collective 

Health. Federal University of Bahia. 2015. 

 

 

Food insecurity (FI) is an important risk factor which can influence both the physical and 

mental health of pregnant women, directly compromising the nutritional state and the 

micronutrient serum status, such as iron, in this group.  The effects of FI in maternal 

health and nutrition are not yet highly investigated, especially in its relation to anemia 

during the gestational phase. In view of this, it is important to discuss and think of food 

and nutritional safety conditions related to the policy of collective healthcare for women. 

The present paper is presented structured in three objectives: 1) perform a systematical 

literature review on the health of women during the gestational phase and food insecurity, 

with the aim of identifying most frequent themes on the issue and putting forward thoughts 

that could support the planning and management of policies for food, nutrition and health 

of women (pregnant women); 2) evaluate the internal validity of the North-American 

short scale for assessing food security in the measurement of the construct of food 

insecurity in pregnant women, adopting factorial analysis and the Rasch model; 3) 

investigate the relationship between food insecurity and other determinants for anemia 

in pregnant women in accordance with the hierarchical conceptual model permitting the 

measurement of the decomposition of the total effect of its non-mediated and mediated 

components in the proposed hierarchical levels. It was observed that scientific production 

on food insecurity, women’s health and gestation and its interrelations are scarce, mainly 

in national literature. In this investigation, the North-American short scale presented 

validity and reliability in measuring FI, supported by the high consistency between 

answers.  It was also evidenced that the occurrence of anemia in pregnant women was 

significantly higher for women in situations of health insecurity, not having performed 

prenatal care, multiparity and not having received iron supplement. It is expected that 

the results of the present study may contribute towards the development of integrated and 

inter-sectorial health and nutrition policies for controlling anemia during pregnancy and 

promoting food and nutritional security for women.  

 

Indexation terms: Food and nutritional security; Women’s Health; Pregnant Women; 

Anemia; Pregnancy; Validity; Reliability. 
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Referencial teórico e objetivos 

 

Considerações iniciais 

 

A gravidez é considerada uma fase do curso vital de grandes modificações, em 

especial na vida da mulher, a qual pode ser representada por mudanças psicológicas, 

físicas, fisiológicas e sociais1.  

Para Maldonado2, a gravidez, quando vivenciada pela mulher, representa um dos 

períodos críticos de transição, com importante influência no desenvolvimento de sua 

personalidade. Isso porque é um período de transição que envolve aspectos biológicos e 

socioculturais, caracterizado por mudanças fisiometabólicas e emocionais complexas, em 

que há a necessidade de novas adaptações, tanto no plano biológico como no psicossocial. 

Em relação às modificações fisiológicas no organismo da mulher grávida, estas 

ocorrem para que seja gerado um ambiente favorável ao crescimento e desenvolvimento 

fetal3.  

Com a finalidade de atender a tais modificações, há alteração nos níveis de 

nutrientes nos tecidos e fluidos maternos, no estado nutricional, e as demandas 

nutricionais da grávida apresentam-se aumentadas3. Assim, esta fase requer ajustes 

nutricionais para favorecer a saúde da mulher grávida, o crescimento e desenvolvimento 

fetal adequados e o desfecho gestacional satisfatório4. 

Ao longo dos anos, a abordagem científica sobre o universo feminino tem sido 

marcada por paradigmas de submissão e opressão, com reflexos nas dimensões do 

cuidado à saúde da mulher, cujas ações sanitárias têm sido reduzidas à óptica gravídico-

puerperal5. Dessa maneira, mascaram estratégias que deveriam estar voltadas para a saúde 

da mulher e do filho em mecanismos focados na saúde da criança, resultando no que 
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Aquino5 denomina de assistência “materno-infantilismo”, e, portanto, fragmentada.  Isso 

reflete a visão biomédica hegemônica no sistema de saúde, particularmente, na atenção 

pré-natal, na qual as mulheres aparecem apenas enquanto produtoras e reprodutoras, na 

condição de mãe, cuidadora dos filhos e nutrizes5,6. 

Há a necessidade de superar a noção reducionista materno-infantil e incorporar a 

concepção de mulher como sujeito5. Isto é, pensar a sua especificidade reprodutiva 

integrada à dimensão de gênero, e assumir uma perspectiva ampliada de saúde, com vistas 

à garantia dos princípios basilares do SUS (Sistema Único de Saúde), em especial a 

integralidade do cuidado à saúde da mulher5,7. 

Nessa perspectiva, pode-se afirmar que a gestação compreende um quadrinômio 

qual seja: a mulher grávida, o concepto, o pai (ou companheiro) e a família. Assim, as 

modificações que ocorrem na gravidez, sobretudo, as psicossociais, transpassam a mulher 

grávida, alcançando também a dimensão paterna (ou conjugal) e familiar.  Portanto, o 

cuidado integral à saúde e à nutrição no pré-natal devem abarcar tanto o conjunto mãe-

filho como o pai (ou companheiro) e a família, com vistas a proporcionar resultados 

obstétricos satisfatórios à saúde da mulher-mãe e do recém-nascido. 

Conforme informações epidemiológicas documentadas pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), o percentual de mulheres que morreram em consequência de 

complicações durante a gravidez e o parto diminuiu 45% em todo o mundo, de uma 

estimativa de 523 mil casos em 1990 para 289 mil em 20138. Para o Brasil, essa redução 

foi de 43%8. A meta, segundo o 5º Objetivo de Desenvolvimento do Milênio (ODM), é 

atingir uma redução de 75% nos países com elevada mortalidade materna, a exemplo do 

Brasil.  

Nesse cenário, compreende-se que a alimentação adequada à mulher, em especial 

na fase gestacional, consiste em um importante fator relacionado a melhores condições 
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de saúde, bem-estar e qualidade de vida, contribuindo, especialmente, para a redução da 

prevalência de intercorrências gestacionais (a exemplo da anemia, diabetes gestacional 

ou clínica e hipertensão arterial gestacional ou clínica) e da mortalidade materna e 

neonatal; ao estado nutricional e ao ganho ponderal maternos adequados; às 

concentrações séricas de micronutrientes, a exemplo do ferro, em níveis normais; ao 

resultado obstétrico satisfatório, expressando-se no adequado peso ao nascimento e na 

idade gestacional ao nascer4,9,10.  

Por outro lado, no Brasil, em que pesem os avanços ocorridos em sua trajetória 

econômica, social e política voltados para a melhoria das condições de vida e saúde da 

população, em particular daquelas da classe menos favorecida socioeconomicamente, 

ainda é possível observar problemas reflexos das desigualdades sociais e concentração de 

renda, bens e serviços públicos distintas entre as diversas esferas da sociedade11-13. Dentre 

esses problemas, destaca-se a prevalência de insegurança alimentar (IA). 

A IA (individual e familiar) consiste na violação do direito humano à alimentação 

adequada (DHAA), ou seja, sem uma alimentação adequada, tanto do ponto de vista 

quantitativo como qualitativo, nega-se o direito à vida13,14. As formas leve e moderada de 

IA, envolvem, respectivamente, a preocupação ou incerteza quanto ao acesso aos 

alimentos, a qualidade inadequada dos alimentos resultante de estratégias que visam não 

comprometer a quantidade de alimentos, e a redução quantitativa de alimentos entre os 

adultos e crianças e/ou ruptura nos padrões de alimentação resultante da falta de 

alimentos. Já a situação de IA grave, além destes aspectos, é marcada pela presença de 

fome (quando alguém fica o dia inteiro sem comer por falta de dinheiro para comprar 

alimentos)15. 

O processo de construção do conceito sobre Segurança Alimentar e Nutricional 

(SAN), a partir de intensos debates ocorridos nas últimas décadas, tem revelado as 
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diversas dimensões que perfazem este processo e como estas se inter-relacionam com a 

realização do DHAA e com a luta contra a fome e as diferentes formas de desigualdades, 

em especial nos países em desenvolvimento, a exemplo do Brasil13. 

A IA compreende uma progressão de eventos que pode se iniciar com a 

preocupação dos membros da família em ter acesso aos alimentos, decorrente de 

impedimentos físicos, sociais ou de vulnerabilidade econômica, com repercussões 

negativas tanto na qualidade da alimentação como na quantidade dos alimentos 

consumidos14,15.  

Os prejuízos gerados pela IA ultrapassam a saúde física, atingindo também a 

saúde mental das pessoas que vivenciam essa situação, pois a insegurança em relação ao 

que comer pode ocasionar sofrimento psicológico resultante da falta de acesso aos 

alimentos necessários e a preços acessíveis, e a sensação de incapacidade de suprir o 

mínimo necessário para uma alimentação adequada no plano individual e familiar15,16. 

Segundo o Relatório elaborado pela Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura (FAO)17, o estado de IA no mundo tem apresentado 

melhoras. O número de pessoas em situação de IA diminuiu mundialmente de 18,6% para 

12,5% entre 1990-92 e 2010-12, e de 23,2% para 14,9% nos países em desenvolvimento, 

indicando a possibilidade de alcançar a meta do ODM, caso sejam tomadas ações 

adequadas e apropriadas. 

No Brasil, em que pesem os importantes avanços ocorridos no sentido de combate 

à fome e às desigualdades sociais, a prevalência de IA ainda figura como grave problema, 

afetando, sobretudo, grupos populacionais sociopsicobiologicamente vulneráveis a 

exemplo de mulheres em idade reprodutiva, gestantes, crianças, adolescentes e idosos. A 

IA é uma questão interdisciplinar, pois abrange além das questões de saúde e nutricionais, 

aquelas relacionadas com os aspectos sociais, econômicos, culturais, políticos e dos 
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direitos humanos. Assim, para a sua melhor compreensão e controle são exigidos esforços 

de múltiplos setores sociais e articulação entre diferentes disciplinas de 

conhecimento14,19,20,21.  

De acordo com informações epidemiológicas da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (PNAD)22 referente a 2013, 50,5 milhões (77,4%) dos domicílios 

brasileiros estavam em situação de segurança alimentar (SA), enquanto que 22,6%, ou 

seja, 14,7 milhões encontravam-se em situação de IA.  

Em relação aos dados sobre a prevalência de IA (30,2%) identificada em 2009 

pela PNAD23, observa-se uma redução de 7,6 pontos percentuais desta prevalência para 

o período de 2013. Esse comportamento também foi percebido na distribuição da IA por 

regiões brasileiras. Enquanto que para o ano de 2009, as prevalências de IA para as 

regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste eram, respectivamente, de 40,0%, 

46,1%, 30,2%, 18,6% e 23,3%, para o período de 2013 essas prevalências foram: Norte 

(36,1%); Nordeste (38,1%); Centro-Oeste (18,2%); Sul (14,9%) e Sudeste (14,5%). Vale 

ressaltar que todas apresentaram redução na ocorrência de IA para o ano de 2013, com 

expressiva redução observada para a região Centro-Oeste (12 pontos percentuais)22. No 

Estado da Bahia essa prevalência passou de 41,2% em 2009 para 37,2% em 2013, ficando 

na 3ª posição entre os estados da região Nordeste com a maior ocorrência de IA22. 

Esses resultados, de um lado, corroboram o panorama mundial de redução da 

prevalência de IA no mundo, conforme apontado pelo relatório da FAO17. E de outro 

evidenciam a persistência do problema, em especial no Brasil, embora com um quadro 

que reflete melhora da situação, porém, mostrando ainda prevalência elevada, sobretudo, 

nas regiões Norte e Nordeste, regiões estas sociohistoricamente marcadas pela pobreza e 

as desigualdades sociais.  
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Vale mencionar que as causas dos problemas alimentares mundiais são 

complexas, pois envolvem questões políticas, econômicas, sociais e aquelas inerentes à 

família e ao indivíduo19,24,25. Por seu turno, a IA está associada à dificuldade de acesso 

regular e permanente aos alimentos, que decorre, principalmente de renda insuficiente, 

entre outros17,26. Portanto, quanto menor o rendimento mensal domiciliar per capita, 

maior a prevalência da situação de IA moderada ou grave, indicando a restrição 

qualitativa e quantitativa de alimentos ou o fenômeno da fome nesses domicílios17,26. 

Além da renda, outros fatores também estão relacionados com a IA tais como o número 

de moradores no domicílio, condições sanitárias, sexo, cor de pele, escolaridade, situação 

no mercado de trabalho, local de residência e a presença de menores de 18 anos de idade 

no domicílio entre outros9,14,17,26.  

Resultados de estudos nacionais conduzidos por Salles-Costa et al.27 e Chaves-

dos-Santos et al.28, respectivamente, corroboram o fato de que a pobreza e as 

desigualdades sociais se configuram como principais determinantes da IA, e a 

investigação e o conhecimento de sua prevalência e dos fatores associados, bem como 

suas repercussões sociais e sanitárias são decisivos para o planejamento de programas e 

políticas públicas de caráter preventivo e de promoção à nutrição e à saúde. 

A IA tem sido considerada um importante fator de risco às condições de saúde 

física da mulher grávida como da criança, comprometendo, diretamente, o estado 

nutricional materno e as concentrações séricas de micronutrientes, a exemplo do ferro 

15,24,29. Tem sido identificada, também, relação entre IA e saúde mental materna30,31. 

No Brasil, em relação à investigação sobre a prevalência de IA em domicílios com 

mulheres grávidas, observou-se que apenas um estudo foi realizado com esse propósito, 

em dois municípios do Estado do Rio de Janeiro por Marano et al24. Conforme os 

resultados desse estudo, a prevalência de IA encontrada foi de 37,78%24.  



22 
 

Diante o exposto, é mister ressaltar a escassez de estudos identificada na literatura 

específica, sobretudo, na nacional, com a intenção de investigar a prevalência de IA em 

grupos psicossociobiologicamente vulneráveis, a exemplo das mulheres grávidas; os 

fatores associados e os efeitos da IA nas condições de saúde e nutrição da mulher na fase 

gestacional.  

Assim, esse trabalho tem o objetivo geral de analisar a situação de IA e os seus 

efeitos nas condições de saúde e nutrição de mulheres na fase gestacional. E tem como 

objetivos específicos: 1) caracterizar a produção científica sobre IA e a saúde da mulher 

na fase gestacional, com o intuito de identificar temáticas mais frequentes sobre a questão 

e tecer reflexões que possam subsidiar o planejamento e a gestão de políticas de 

alimentação, nutrição e saúde da mulher (gestante); 2) avaliar a validade interna da escala 

curta norte-americana de avaliação da segurança alimentar na mensuração de construto 

de insegurança alimentar em gestantes, adotando-se análise fatorial e o modelo de Rasch; 

3) investigar a relação entre a IA e outros determinantes da anemia em mulheres grávidas 

segundo um modelo conceitual hierarquizado que possibilite a mensuração da 

decomposição do efeito total em seus componentes não mediado e mediado nos níveis 

hierárquicos propostos.   

Para tanto, apresenta-se, inicialmente, um apanhado teórico sobre a construção 

histórica da fome no Brasil e do conceito de SAN, com vistas a situar o leitor sobre alguns 

aspectos importantes à discussão e à abordagem da SAN e sua interface com a saúde da 

mulher (na fase gestacional). Posteriormente, realiza-se uma sistematização do 

conhecimento sobre a produção científica acerca da temática IA e saúde da mulher na 

fase gestacional (Artigo 1). Em seguida, avalia-se a validade da escala curta norte-

americana na mensuração do construto IA (Artigo 2) e, por fim, analisa-se os efeitos da 
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IA e de outros determinantes nas condições de saúde e nutrição, com recorte para a 

ocorrência de anemia na gestação (Artigo 3). 

 

A fome no Brasil: de uma geografia da denúncia ao desenvolvimento de uma política 

nacional de segurança alimentar e nutricional 

 

O que eu chamo a fome, no sentido sociológico do termo, é o estado de grupos 

humanos que não têm a possibilidade de se alimentar de um modo adequado. Há 

diferentes formas de fome. Há a fome aguda, isto é: a fome calamitosa e as fomes 

crônicas. Entre estas, há as fomes específicas - a falta de certos alimentos essenciais 

ao equilíbrio nutritivo; proteínas, ácidos aminados, vitaminas, sais minerais, cálcio, 

ferro, etc. Nas regiões subdesenvolvidas, encontram-se em geral formas compostas 

dessas diferentes fomes: fome de proteínas e de ferro, que causa a anemia tropical; 

fome de cálcio e de sódium, que se traduz por outra síndrome etc. Há formas discretas 

que não engendram nenhuma doença da desnutrição caracterizada, mas somente um 

desequilíbrio fisiológico e na maior vulnerabilidade as outras doenças. A fome é a 

expressão biológica do fenômeno econômico e social do subdesenvolvimento (FOME 

é a vergonha do mundo, 1960). 

 

 (Josué de Castro) 

 

A fome, até a virada do século XIX, não era percebida e analisada como um 

fenômeno social e político, ou seja, como fenômeno produzido pelo homem contra o 

próprio homem, como afirmava Josué de Castro. Tanto o Brasil colônia como o Brasil 

monárquico não desenvolveram ações efetivas de combate à fome32. 

 Segundo Valente33, a história das carências alimentares e nutricionais no Brasil se 

inicia com a colonização do país pelos portugueses no ano de 1500. Os escritos históricos 

indicam que era comum a morte de nativos escravizados gerada pela fome, pois eles se 
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recusavam a comer em cativeiro. A partir daí a fome acompanha o Brasil colônia e 

império, com negros escravizados e pequenos produtores rurais agregados aos grandes 

latifúndios. Novos regimes governamentais são instaurados no Brasil, porém, a situação 

da fome se agrava, principalmente, pelo início da urbanização e industrialização 

crescentes ocorrido em meados de 193033,34.  

 Nesse período, o perfil epidemiológico nutricional brasileiro se caracterizava pela 

elevada prevalência de doenças nutricionais relacionadas à miséria, à pobreza e ao atraso 

econômico, representadas pela desnutrição energético-protéica (DEP) e pelas carências 

nutricionais específicas, a exemplo das deficiências de vitamina A (hipovitaminose A), 

de ferro (anemia ferropriva) e de iodo (bócio)34. Portanto, somente no século XX que a 

percepção sobre o fenômeno da fome como um problema social passível de intervenções 

políticas começa a ganhar espaço na agenda pública brasileira32.  

Em 1946, Josué de Castro publica a sua obra intitulada “Geografia da fome”, a 

qual ganha dimensão internacional tanto pela seriedade e audácia com que enfrentou o 

grande “tabu da fome” como também pela denúncia da situação de fome em que vivia a 

maioria da população brasileira32.  

Nesta obra, o autor utiliza de uma metodologia geográfica, buscando causas 

sociológicas, e analisa a fome como um problema contextualmente derivado por 

características alimentares, físico-naturais e econômico-socioculturais, em consonância 

às particularidades de cada região do país. Dessa maneira, realçou o fenômeno da fome 

com suas singularidades, e que o mesmo necessitava de análises econômicas, sociais, 

culturais, geográficas, alimentares e políticas, configurando a multidisciplinaridade como 

método de análise32,35. 

Para tornar visível essa realidade, Josué de Castro36 apresenta pela primeira vez 

um Mapa da Fome do Brasil (Figura 1 - Apêndices), trazendo à superfície os nichos da 
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fome a partir da divisão do país em cinco regiões alimentares, e de certo modo, buscando 

revelar uma verdade que se ocultava nas estatísticas e análises oficiais. Esta obra 

representou um marco no estudo da realidade social brasileira, por realizar uma 

cartografia da fome revelando os seus nichos com suas particularidades, e por relacionar 

fome e subdesenvolvimento, considerando-a uma questão política e social32,33. 

Nesse sentido, o pensamento e a obra intitulada “Geografia da fome” de Josué de 

Castro foram fundantes na construção da noção de fome como um “complexo”. Essa 

noção permitia escapar do seu aspecto meramente biológico, situando-lhe, ao mesmo 

tempo, como um produto da criação humana, e, portanto, apresentando-se como um 

objeto de investigação e intervenção multidisciplinar32. 

Sem dúvida, Josué de Castro exerceu forte influência no combate à fome no Brasil 

por colocá-la em relevo tanto no cenário social como no político. Tal influência 

extrapolou a realidade brasileira e contribuiu, sobremaneira, para a criação da FAO 

(Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura), da Campanha 

Mundial Contra a Fome e de Luta pela Paz32,33. 

Com o regime da Ditatura, ocorrido em 1964 no país, o problema da fome foi 

negado e ocultado sob o aval da elite brasileira da época. Esse regime perdurou por quase 

20 anos no Brasil e algumas figuras importantes no cenário social e político, a exemplo 

de Josué de Castro foram exiladas33.  

Somente em 1980 a luta pelo combate à fome e à desnutrição volta à cena. Essa 

luta é retomada no contexto da reorganização do sindicalismo, do movimento sanitarista 

e da sociedade e na luta pela democratização do país33.   

Ao longo do período de 1964-1984, foram desenvolvidos os I e II Planos 

Nacionais de Desenvolvimento (PND), incorporando ao planejamento econômico 

instrumentos de políticas sociais. Nesse bojo, foi criado também o Instituto Nacional de 
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Alimentação e Nutrição (INAN), o qual cria os Programas Nacionais de Alimentação e 

Nutrição (I PRONAN e II PRONAN), pautando-se no desenvolvimento de três linhas de 

atuação: 1) Suplementação alimentar a gestantes, nutrizes e crianças de zero a seis anos; 

a escolares de sete a catorze anos e a trabalhadores de mais baixa renda; 2) Racionalização 

do sistema de produção e comercialização de alimentos, com ênfase no pequeno produtor; 

e 3) Atividades de complementação e apoio34. 

De acordo com Belik10, em que pese a importante contribuição das estratégias 

governamentais criadas a partir da década de 1950-1989, com vistas à melhora dos índices 

de fome no país - para citar algumas como o PNAE (Programa Nacional de Alimentação 

Escolar), PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador), Programa de Combate: à 

Anemia Nutricional, à Hipovitaminose A e ao Bócio; Programa de combate à Cárie 

Dental; Programa de incentivo ao aleitamento materno e o SISVAN (Sistema de 

Vigilância Alimentar e Nutricional) - o problema da fome ainda persiste de forma grave 

no país até o início do século XXI. Para esse autor, a permanência do problema da fome 

está fortemente relacionada com a falta de renda para uma alimentação adequada, em 

função dos baixos salários e do desemprego crescente nas regiões metropolitanas, 

acrescida da falta de canais de abastecimento alimentar locais (como nas regiões da seca 

do Nordeste). 

É válido salientar que o final da década de 1980 foi marcado por novas 

perspectivas políticas de combate à fome não só no Brasil como em todo o mundo. Nesse 

contexto, o tema da SA ganha destaque no Brasil, surgindo, inicialmente nos anos 1980, 

no Ministério da Agricultura, cujas discussões direcionaram a elaboração de uma Política 

de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN) para atender às necessidades alimentares 

da população e atingir a soberania alimentar no país33.  
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No período entre 1990-94 também foi criado o Conselho Nacional de Segurança 

Alimentar (CONSEA), órgão composto por Ministros de Estado e sociedade civil de 

caráter consultivo e de assessoria imediata ao Presidente da República, com objetivo de 

propor as diretrizes gerais da PNSAN. Embora só tenha ganhado força de atuação em 

2002, este órgão contribuiu de forma significativa para a introdução da questão 

agroalimentar e da fome como temas prioritários na agenda política nacional19,34. 

Vale resgatar que nos períodos, sobretudo, após a II Guerra Mundial, a SA foi 

tratada meramente como uma questão de insuficiente disponibilidade e abastecimento 

alimentar37. Por sua vez, as inciativas de promoção à assistência alimentar eram 

desenvolvidas a partir dos excedentes de produção alimentar dos países ricos. Outra 

estratégia nessa direção se refere à criação de dispositivos que garantissem uma política 

de armazenamento e oferta de alimentos, associada ao aumento da produção. A 

Revolução Verde é um exemplo disso, a qual tinha como modelo agrícola a monocultura 

e a produção alimentar por meio do uso de novas variedades genéticas e insumos 

químicos, com foco, predominantemente, no produto e não no ser humano25,33,37. 

Contudo, no governo FHC, o CONSEA foi extinto (1996), diminuindo a 

mobilização de massa na luta contra a fome no país38.  Nesse governo, destacou-se a 

introdução de uma nova modalidade de intervenção nutricional no país, pautada no 

mecanismo de transferência direta de renda, a partir da criação do Programa Bolsa 

Alimentação no ano 2000. Este programa visava a promoção das condições de saúde e 

nutrição de gestantes, nutrizes e crianças de seis meses a seis anos e onze meses de idade, 

em risco nutricional, pertencentes a famílias sem renda ou que possuíam renda mensal de 

até R$90,00 per capita, por meio da complementação da renda familiar para a melhoria 

da alimentação e auxílio na realização de ações básicas de saúde34. 
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Em 2003, o governo Lula lança o Programa Fome Zero como prioridade da agenda 

política nacional para combater a fome e construir e implementar uma política de SAN. 

Nesse novo cenário, o CONSEA nacional foi reinstalado, bem como vários outros 

CONSEA estaduais foram criados, como dispositivo para promover a participação social 

diante dos programas e das diferentes ações relacionadas à SAN18,38. 

Assim, como desdobramentos da VIII Conferência Nacional de Saúde (ocorrida 

em 1986), as duas primeiras Conferências Nacionais de Alimentação e Nutrição, 

organizadas pelo CONSEA, aprofundaram as discussões sobre a SA e ampliaram seu 

conceito, agregando as dimensões nutricional, sanitária e social, passando-se a se falar 

em SAN. Esse novo conceito primava pela incorporação das esferas da produção agrícola 

e do abastecimento alimentar, as dimensões do acesso, da qualidade dos alimentos, das 

carências nutricionais e a noção do direito humano à alimentação adequada19,33.  

Na II Conferência de SAN, ocorrida em 2004, foram aprovados princípios gerais 

que deveriam ser contemplados nas ações e políticas públicas de SAN quais sejam: a 

promoção do direito humano à alimentação saudável, a soberania alimentar, o acesso 

universal e permanente a alimentos de qualidade por meio da geração de trabalho e renda, 

o desenvolvimento de ações educativas que contemplem o respeito e a valorização das 

distintas culturas alimentares, a promoção da agricultura familiar sustentável e o 

reconhecimento da água como alimento essencial e patrimônio público38,39. 

Pelo prisma histórico, é na década de 1990 que se consolida um forte movimento 

em direção à reafirmação do DHAA, já previsto na Declaração Universal de Direitos 

Humanos (1948) e no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

(1966). Nesse sentido, sobressai-se a realização da Conferência Internacional de Direitos 

Humanos em Viena no ano de 1993 e da Cúpula Mundial da Alimentação, organizada 

pela FAO em Roma no ano de 199637. A concepção da alimentação adequada enquanto 
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direito humano fundamental adquire, assim, status contemporâneo no discurso político-

ideológico. 

Segundo o documento aprovado na II Conferência Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional, e incorporado na Lei Orgânica de Segurança Alimentar e 

Nutricional (Losan)31 (Lei nº 11.346, de 15 de julho de 2006), SAN é definida como “a 

realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, 

em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, 

tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade 

cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis.”38,39  

A SAN, portanto, passa a ser conceituada de forma abrangente, interdisciplinar, 

envolvendo questões de acesso a alimentos de qualidade, práticas alimentares saudáveis, 

práticas sustentáveis de produção, cidadania, cultura e direitos humanos. Essa definição 

brasileira considera a SAN em termos de qualidade e quantidade de alimentos adequadas 

para toda a população, de todas as classes sociais, sem excluir das ações requisitadas as 

pessoas menos favorecidas socioeconomicamente14,38,39.  

Indubitavelmente, a Losan, aprovada em 2006 pelo Congresso Nacional 

Brasileiro, representa um marco jurídico para o avanço em relação à realização do DHAA. 

Essa Lei cria o Sistema Nacional de SAN (SISAN) com o propósito de assegurar esse 

direito por meio da articulação e promoção entre as gestões intersetoriais das políticas 

públicas37,39.   

Nessa perspectiva, a SAN deixou de ser uma política de governo e assumiu um 

caráter de política de Estado, representando a síntese de um esforço coletivo e 

suprapartidário da luta nacional contra a fome, a pobreza e em defesa do DHAA37,39.    

A concepção de SAN, conforme prevista na Losan, deve ter como base práticas 

promotoras de saúde, que sejam interdisciplinares, intersetoriais, social e ambientalmente 
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sustentáveis14,25,37,38. Essa noção parte do pressuposto da íntima relação existente entre a 

alimentação, saúde e ambiente, e requer a superação do paradigma cartesiano, 

hegemônico no campo da saúde, para a garantia do DHAA21. Assim, as ações de SAN 

devem estar integradas às políticas de saúde (e, também, às socioambientais), sem 

desconsiderar as especificidades de cada uma, em especial no âmbito do SUS.  

Em suma, a SAN compreende desde a produção e a distribuição de alimentos, a 

avaliação do estado nutricional, perpassando pelas condições alimentares e de saúde das 

pessoas até o acesso a outras condições para uma vida digna e saudável (acesso aos 

serviços de saúde, educação, moradia, lazer, abastecimento de água e adequadas 

condições sanitárias). Abrange as dimensões de disponibilidade de alimentos, ou seja, a 

oferta de alimentos deve ser suficiente para atender às necessidades de consumo de toda 

a população; o acesso aos alimentos por meio de mecanismos de distribuição, condições 

de renda das pessoas e preços dos alimentos; as dimensões do consumo e utilização dos 

alimentos, as quais envolvem os aspectos qualiquantitativos e sanitários dos alimentos e 

o seu aproveitamento biológico (dependente da situação de saúde ou doença da pessoa); 

e a dimensão da estabilidade, que implica no grau de perenidade da utilização, acesso e 

disponibilidade dos alimentos. Esta dimensão é decisiva para a definição da situação de 

IA, abrange a sustentabilidade social, econômica e ambiental, e orienta o planejamento 

de ações pelo poder público e pelas famílias face a eventuais problemas que podem ser 

crônicos, sazonais ou passageiros.  Por sua vez, a SAN pode sofrer influências de fatores 

locais, regionais, nacionais e globais14,19,21,22,25.  

A VIII Conferência Nacional de Saúde, ocorrida no bojo da Reforma Sanitária, 

desempenhou um papel decisivo na universalização do direito à saúde, oficializado com 

a Constituição Federal de 1988 e a criação do SUS. Destacou-se ainda pela proposição 

dos princípios básicos para a formulação de uma nova política de saúde, quais sejam: 
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utilização do conceito ampliado de saúde; reconhecimento da saúde como direito do 

cidadão e dever do Estado; necessidade de controle social das políticas adotadas; e 

constituição e ampliação do orçamento social6,40.  

Em face disso, a saúde deve ser entendida como resultante de políticas sociais e 

econômicas, como direito do cidadão e dever do Estado e como parte da seguridade 

social. As ações e os serviços devem ser coordenados por um sistema único de saúde 

organizado segundo os princípios da descentralização, e ser pautados pelo atendimento 

integral e o controle social6,40.  

Não obstante, em 2010, a alimentação foi incorporada na Constituição Federal 

entre os direitos sociais dos brasileiros, embora já estivesse implícita em outros 

dispositivos constitucionais41. A partir do Decreto nº 7.272, que regulamenta a Losan, 

criado neste mesmo ano, também foi instituída a PNSAN e estabelecidos os parâmetros 

para a elaboração do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(PLANSAN)42.  

A implementação do SUS tem promovido uma revisão do modelo vigente de 

atenção à saúde qual seja o modelo biomédico, visando a integração das ações entre os 

distintos setores de saúde e a sociedade civil21. Nessa direção, o SUS objetiva a 

integralidade das ações de promoção, proteção e recuperação e as inter-relações entre as 

dimensões biopsicossociais do processo saúde-doença.  

No tocante aos dispositivos com objetivo de subsidiar a avaliação da situação de 

SAN, alguns empreendimentos científicos, tanto no plano internacional quanto no 

nacional, têm se voltado para o desenvolvimento de indicadores consistentes para a 

identificação da IA. Nesse sentido, destacam-se: o Método da FAO (utiliza indicador de 

medida de disponibilidade calórica média per capita), as Pesquisas de Orçamentos 

Domésticos (avalia indicadores de renda, gastos com a aquisição de alimentos e 
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tendências de consumo), as Pesquisas de Ingestão Individual de Alimentos (visam 

mensurar indicadores de consumo de alimentos por meio de recordatórios alimentares 

quantitativos das últimas 24 horas ou de questionário de frequência alimentar), as 

Pesquisas Antropométricas (medem indicadores do estado nutricional antropométrico) e 

as Pesquisas de identificação de IA e fome (mensuram indicadores de SA e graus de IA). 

Esta última tem sido realizada empregando-se escalas psicométricas da percepção de IA 

domiciliar, a exemplos da Escala Norte-Americana de Avaliação da Insegurança 

Alimentar na versão longa (HFSSM) e curta (HFSSM-6SF) e da Escala Brasileira de 

Insegurança Alimentar (EBIA), as quais têm sido reconhecidas, cientificamente, como 

ferramentas confiáveis para a medida da dimensão de acesso aos alimentos. Tratam-se de 

instrumentos quantitativos, dependentes de recursos estatísticos nas análises das 

informações produzidas, que se propõem a mensurar fenômenos de natureza subjetiva por 

meio de indicadores qualitativos ou subjetivos14,20,25,43.   

No caso do Brasil, a EBIA foi validada nacionalmente e integra o módulo de 

Segurança Alimentar da PNAD22. Outra alternativa que tem sido utilizada na mensuração 

da IA é a escala curta norte-americana com seis itens. É considerada um instrumento 

psicométrico de rápida e fácil aplicação. Contudo, a sua utilização em pesquisas nacionais 

requer validação43. 

Sem dúvida, inúmeros estudos nacionais e internacionais contribuíram para 

ampliar a compreensão sobre as dimensões da SAN, possibilitando o uso de indicadores 

de IA adequados no acompanhamento e na avaliação das ações e intervenções, e ainda as 

comparações da situação de acesso aos alimentos ao longo do tempo. Assim, os gestores 

de políticas públicas direcionadas à promoção da SAN e ao combate à fome passaram a 

ter instrumentos que permitem a avaliação periódica de programas de modo eficaz e 

seguro, e, dessa forma, propor intervenções que melhorem essas condições44. 
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Saúde da mulher e SAN 

 

No campo da saúde, a abordagem hegemônica sobre o cuidado à saúde da mulher 

centrada na noção de mãe, reprodutora e nutriz, tem merecido críticas e discussão, uma 

vez que a saúde da mulher não é restrita apenas ao ciclo gravídico-puerperal5,6,45. A saúde 

da mulher não se resume a esse ciclo, pois nem toda mulher o vivenciará, e as que 

vivenciam ou vivenciarão devem ser compreendidas como sujeito. Ademais, a saúde deve 

ser pensada para além dos determinantes biológicos, ampliando-a por meio da 

reorientação e inter-relação de diferentes saberes e práticas, e levando em consideração a 

pluralidade da existência humana42,43.  

A formulação e implementação do Programa de Assistência Integral à Saúde da 

Mulher (PAISM) em 1984 e, mais tarde (em 2004), a Política de Atenção Integral à Saúde 

da Mulher, sem dúvida, contribuiu para romper essa noção “grávido-puerperal”. Desse 

modo, abriu espaço para se pensar a saúde da mulher incluindo a perspectiva dos direitos 

sexuais e reprodutivos, reconhecendo as desigualdades existentes nas relações de gênero 

e o seu papel diferenciado no processo saúde-doença. Sobressai-se ainda, a valorização 

das singularidades das mulheres em sua dimensão geracional, classe social, sociocultural 

e na etnodiversidade da condição feminina: mulheres rurais, lésbicas, negras, em situação 

de necessidades especiais entre outras6,45. 

Por outro lado, algumas críticas à PAISM têm sido levantadas, principalmente, no 

que se refere ao uso da noção “integral” na construção de pesquisas, ações e políticas de 

saúde, as quais ainda estão focadas na dimensão da saúde reprodutiva e obstétrica da 

mulher, opondo-se, portanto, à noção de integralidade, uma das diretrizes do SUS6,45. Para 

citar alguns exemplos: as mulheres com sequelas de aborto espontâneo ou provocado que 

se direcionam para os serviços de saúde do SUS, por vezes, são tratadas de forma 
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desrespeitosa por alguns profissionais de saúde por não estarem seguindo sua “missão 

feminina” qual seja a maternidade45; em outras situações, a mulher gestante, que no 

contexto do cuidado pré-natal informa ao profissional de saúde que não deseja amamentar 

seu filho, e, na maioria das vezes, não têm suas necessidades, significados e expectativas 

sobre a gravidez e o aleitamento materno escutadas e problematizadas por estes 

profissionais, sendo em algumas situações consideradas como “desumanas” por não 

adotarem as recomendações dos organismos nacionais e internacionais vigentes acerca 

da prática da amamentação. 

Análise do perfil epidemiológico sobre a saúde da mulher brasileira revelou que 

os principais determinantes de adoecimento (físico e mental) e mortalidade são a pobreza, 

o preconceito e a discriminação, perpassando pelas questões de gênero, a violência 

doméstica, a medicalização do corpo e a assistência precária à saúde feminina45,48. No 

próprio documento da PAISM (2004) é apontado que as principais causas de morte da 

mulher no Brasil são as doenças cardiovasculares. Todavia, as principais ações dessa 

política ainda são de cunho reprodutivo-obstétrico45,49. 

Assim, a inclusão da perspectiva “integral” ou da integralidade na prática de 

cuidado e promoção à saúde da mulher requer a consideração da multidimensionalidade 

feminina, abrangendo desde as questões históricas e socioculturais de gênero até àquelas 

relacionadas às características biológicas da saúde, que assegurem a materialização da 

saúde como direito e cidadania7,45. 

Se no campo da saúde são notórios os avanços acerca da saúde da mulher, no 

campo da nutrição as conquistas nesse sentido ainda são incipientes. A abordagem do 

cuidado nutricional à mulher, em grande parte, tem sido reduzida à ótica materno-infantil, 

com um olhar nutricional extremamente técnico-nutricional e com ênfase na saúde e 

nutrição da criança.  
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Em que pesem as críticas sobre a saúde feminina restrita à noção materno-infantil 

no campo da saúde, vale mencionar que a gestação pode ser uma fase no ciclo de vida da 

mulher, e sendo, merece atenção especial dos profissionais e gestores de saúde, porém, 

com abordagem pautada pela integralidade do cuidado. Em outras palavras, a perspectiva 

materno-infantil não deve ser desprezada, mas, ampliada por meio de reflexões que 

considerem as dimensões maternas integradas aquelas relacionadas ao gênero feminino e 

às desigualdades de gêneros, no contexto da promoção da SAN e do cuidado integral à 

saúde da mulher na fase gestacional.  

Vale mencionar que ao longo da trajetória brasileira das políticas de combate à 

fome até a construção do SISAN e da PNSAN, as estratégias de saúde e nutrição voltadas 

à saúde da mulher, foram caracterizadas pelo controle das deficiências de 

micronutrientes, principalmente, de ferro, vitamina A e iodo, conhecidas como 

causadoras de sérios problemas à saúde da criança (grifo nosso).  

Fazendo-se um recorte histórico para o controle da deficiência de ferro no país, 

nota-se que em 1987 foi proposto pelo INAN o primeiro programa de controle de anemia 

em todo o território nacional, com foco especial nas gestantes34. 

Em 2004 foi instituído o programa de fortificação das farinhas de trigo e de milho 

com ferro e ácido fólico e em 2005 o programa de suplementação de ferro, os quais, 

também, foram projetados visando reduzir a ocorrência de anemia por deficiência de 

ferro, particularmente, entre mulheres grávidas e crianças50. 

Não se pode deixar de mencionar as importantes mudanças no perfil nutricional 

das mulheres grávidas. Paradoxalmente, uma parcela significativa tem apresentado estado 

nutricional antropométrico de excesso de peso (sobrepeso/obesidade) e anemia, por 

vezes, em conjunto, ora, isoladamente. Ou seja, tal cenário mostra que de um lado se 

observa aumento da prevalência de obesidade em gestantes, e de outro, não se nota uma 



36 
 

redução substancial da deficiência de micronutrientes, a exemplo de ferro e a mais 

recentemente identificada: prevalência de deficiência de vitamina D51.  

Face a isso cabe questionar sobre quais fatores podem estar relacionados e como 

eles contribuem e interagem na gênese, por exemplo da anemia em gestantes, considerada 

um dos mais importantes problemas de saúde pública nesse grupo10,52. 

Segundo a OMS52, a anemia pode ser definida como uma condição em que a 

concentração de hemoglobina no sangue está anormalmente baixa, decorrente da carência 

de um ou mais nutrientes essenciais, qualquer que seja a origem dessa carência. Tem-se 

que considerar também os casos de anemia de doença crônica ou oriundos de 

hemoglobinopatias.  

A anemia ferropriva é a condição de deficiência nutricional mais prevalente no 

mundo, acometendo, principalmente, mulheres em idade reprodutiva, gestantes e 

crianças. São estimadas para grávidas uma prevalência global desse problema de 41,8%, 

e de 29,1% para o Brasil52. A sua prevalência se relaciona a condições socioambientais e 

econômicas, aos cuidados no pré-natal, aos aspectos comportamentais e aos fatores 

nutricionais, em especial o estado nutricional antropométrico e o consumo alimentar 

(particularmente de alimentos fontes de ferro ou que melhoram sua 

biodisponibilidade)29,52. Está associada ao maior risco de morbidade e mortalidade 

materna e fetal, maior comprometimento das funções imunológicas e cardiovasculares da 

mãe, maior perda sanguínea materna no parto, bem como a maiores riscos de parto 

prematuro e baixo peso ao nascer, que, por sua vez, associam-se a índices elevados de 

infecções e mortalidade infantil29,52.  

Recentemente, resultados de estudo conduzido por Park et al.29 identificou maior 

ocorrência de anemia por deficiência de ferro em mulheres grávidas em situação de IA 

comparadas com aquelas em SA. Essa associação se dá pela dificuldade de acesso 
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alimentar e o comprometimento do consumo de alimentos, em especial daqueles fontes 

de ferro, e mantém íntima relação com aspectos socioeconômicos e ambientais29,52.  

No que concerne aos determinantes das condições de saúde e nutrição, a IA tem 

ganhado status importante na determinação destas condições, em particular na mulher 

grávida9.  

Dada a natureza interdisciplinar e intersetorial da SAN, torna-a um tema de 

relevância à saúde pública e a outros setores da sociedade. 

No Brasil, algumas políticas governamentais têm sido implementadas com vistas 

à promoção da SAN. Dentre elas, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição 

(PNAN)53 se propõe a melhorar as condições de alimentação, nutrição e saúde, visando a 

garantia da SAN da população brasileira. A PNAN consiste em uma estratégia do governo 

brasileiro, sob a responsabilidade do Ministério da Saúde, que integra o conjunto de 

políticas públicas o qual objetiva respeitar, proteger, promover e prover os direitos 

humanos à saúde e à alimentação53. 

Dessa forma, “a PNAN constitui-se uma resposta oportuna e específica do SUS 

para reorganizar, qualificar e aperfeiçoar suas ações para o enfrentamento da 

complexidade da situação alimentar e nutricional da população brasileira, ao tempo em 

que promove a alimentação adequada e saudável e a atenção nutricional para todas as 

fases do curso da vida.” 53 (grifo nosso). 

Nesse sentido, a PNAN desenvolveu um conjunto relevante de diretrizes 

orientadoras à gestão e atuação nos serviços de saúde e à promoção da alimentação 

saudável e da saúde, em especial no contexto do SUS. Dentre elas, destacam-se a 

cooperação e articulação para a SAN53. 

No que se refere às ações de SAN previstas nesse documento voltadas à saúde da 

mulher grávida, nota-se que elas não aparecem com destaque merecido nessa política. 
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Embora o discurso presente na PNAN realce a promoção “da alimentação adequada e 

saudável e a atenção nutricional para todas as fases do curso da vida” 53 (grifo nosso), a 

gestante e a gestação não são apresentadas com um foco importante nesse documento. 

Nota-se ênfase à promoção da alimentação saudável e da saúde da criança, destacando o 

papel do aleitamento materno e da alimentação complementar adequados como requisitos 

importantes para a garantia da SAN da criança, idealizando-se uma geração de adultos 

saudáveis.  

Diante disso, cabem alguns questionamentos: por que a gestação não se apresenta 

como uma fase de prioridade no escopo da PNAN, uma vez que que a vulnerabilidade 

psicossociobiológica de gestantes é epidemiologicamente reconhecida8,9? Como pensar a 

promoção da SAN e a saúde infantil sem considerar a saúde e a SAN da mulher-mãe? (se 

“toda a humanidade nasceu de uma mulher”?) Decerto, estas são algumas questões que 

apontam lacunas importantes na área de planejamento e gestão de políticas de 

alimentação e nutrição, a exemplo da PNAN, que precisam de atenção dos gestores de 

saúde.  

Ainda que de forma pouco expressiva no documento, um aspecto interessante 

observado no glossário da PNAN53 foi a menção à perspectiva de gênero, quando ela 

apresenta uma breve abordagem conceitual acerca da soberania alimentar afirmando que 

“a soberania alimentar supõe novas relações sociais livres de opressão e desigualdades 

entre homens e mulheres, grupos raciais, classes sociais e gerações”. Tal fato parece 

indicar caminhos possíveis para a construção da integralidade (incluindo a 

intersetorialidade) no cuidado nutricional e entre as ações de SAN e a saúde da mulher, 

de forma a contribuir para a materialização da alimentação como direito, em especial nos 

espaços da atenção primária à saúde do SUS, a exemplo do pré-natal.   
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Nesse contexto, é válido mencionar que em 2010 foi desenvolvida por Demétrio4 

uma proposta de guia alimentar específico, no formato de pirâmide alimentar, para 

gestantes eutróficas de 19 a 30 anos. Esse material, de cunho metodológico e educativo, 

foi desenvolvido considerando a escassez de estratégias nutricionais no Brasil voltadas 

para as mulheres nesse ciclo da vida, e visando complementar as informações nutricionais 

do guia alimentar para a população brasileira, bem como promover a SAN, a saúde e a 

qualidade de vida de mulheres grávidas4. 

Histórica e socialmente, o gerenciamento do trabalho doméstico e o preparo da 

alimentação, de manutenção da casa, de educação dos filhos, cuidados de idosos e 

enfermos, na maioria das famílias nucleares, desigualmente, recaem sobre a mulher, em 

particular aquelas de menor renda. Com a sua inserção no mercado de trabalho (incluindo 

a dupla condição laboral doméstica para aquelas que se inserem no mercado de trabalho 

como secretárias do lar), intensifica-se a sua jornada de atividades diária, podendo 

comprometer o cuidado de si, a segurança alimentar, a qualidade de vida e a saúde, e 

consequentemente, tornando-a mais vulnerável psicossobiologicamente54. Esses aspectos 

sinalizam a necessidade de ampliação do olhar e de conhecimentos na formulação de 

políticas e nas práticas de cuidado voltadas às mulheres. 

Ainda sobre a PNAN53, é importante ressaltar que, por meio da Estratégia de 

Saúde da Família (ESF), é prevista a vigilância da situação alimentar e nutricional da 

população. Para isso, conta com o SISVAN, que além das ações intersetoriais que 

possibilitam o acesso e a informação sobre alimentação saudável, abrange a 

suplementação de micronutrientes para grupos mais vulneráveis como gestantes, crianças 

e nutrizes. Soma-se a isso o seu papel de destaque no monitoramento do estado nutricional 

e do padrão alimentar de indivíduos, no diagnóstico da situação de SAN e na educação 

alimentar e nutricional no serviço de saúde, considerando as diferentes fases do curso da 
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vida e as condições de saúde, com base nas diretrizes alimentares oficiais definidas nos 

guias alimentares18,53,55,56. Ao SISVAN cabe ainda o acompanhamento nutricional e de 

saúde das populações assistidas pelos programas de transferência de renda, visando 

potencializar os esforços empreendidos pelas equipes de saúde, qualificando a 

informação e a atenção nutricional dispensada a essas famílias53.   

Outro documento importante à essa discussão refere-se aos Princípios e Diretrizes 

de uma Política de SAN do CONSEA18. Nesse documento, nota-se que as gestantes, mães 

e nutrizes são dispostas como membros da família responsáveis por programas 

governamentais de transferência de renda, referindo-se ainda ao Programa Bolsa-

alimentação, que mais tarde, passa a compor o escopo de um programa maior, o Programa 

Bolsa Família (PBF). Amplia o olhar sobre a gestante enquanto gênero feminino e destaca 

a sua importância na sociedade, contextualizando-a no novo cenário sociocultural, no 

qual uma parcela considerável de mulheres passa a integrar o mercado de trabalho e a 

ganhar renda. Além disso, propõe estratégias de SAN que considerem as relações de 

gênero e étnicas presentes na sociedade, de modo a mitigar as desigualdades existentes 

entre mulheres (negras e brancas) e homens18. No entanto, é preciso avançar mais no 

sentido de abarcar ainda as desigualdades de gêneros entre as mulheres indígenas, rurais, 

lésbicas e transgêneros, as quais também necessitam de atenção das políticas de saúde e 

de SAN.  

Nessa direção, o documento do CONSEA18 prioriza ações de SAN que atendam 

a maior vulnerabilidade social das mulheres em relação aos homens, e ainda das mulheres 

negras, que as tornam mais suscetíveis à IA. Como exemplo disso, tem-se o 

desenvolvimento de novas linhas de crédito dentro do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) que contemplam as mulheres 

agricultoras, visando empoderá-las e inseri-las na pequena economia de mercado, 
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melhorando as suas condições de renda, de qualidade de vida e saúde. Outro ponto que 

merece destaque nesse documento é a integração de ações e gestões de SAN junto ao 

Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em particular o PBF, que na 

atualidade reúne um conjunto de outros programas criados anteriormente no sentido de 

combater a fome e a miséria no Brasil, a exemplo do Bolsa-alimentação entre outros. O 

PBF consiste em uma estratégia política criada no governo Lula que visa a transferência 

condicionada de renda para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. É voltado 

para toda a família, contudo, prioriza a mulher como responsável pelo recebimento da 

bolsa. Tem como meta agir em três esferas importantes da vida das pessoas: o 

consumo, ou seja, entre outras coisas, a realização da segurança alimentar; a inversão do 

ciclo intergeracional da pobreza, possibilitando o acesso ao sistema educacional e a 

aquisição de qualificações profissionais; e a produção, com inclusão social numa 

perspectiva de emancipação das famílias atendidas e a criação de estratégias que 

minimizem sua vulnerabilidade socioeconômica. Conta também com políticas 

complementares e integradas, que visam a melhoria do acesso aos serviços de saúde18. 

Resultados de uma relevante pesquisa57 que avaliou os impactos do PBF no Brasil 

na melhoria das condiçoes de vida dos beneficiários em condições de pobreza, após cinco 

anos de sua implantação, mostraram que as mulheres marginalmente excluídas da 

sociedade - mulheres negras, com baixa escolaridade e da região Norte - após a sua 

participação no programa de transferência de renda, passou a ter mais acesso ao pré-natal 

e a contar com mais disponibilidade da rede pública de saúde. Além disso, as mulheres 

beneficiárias encontravam-se em melhores condições de SA comparada aos homens. 

Antes de participarem do PBF, a prevalência de IA era de 50,3%, com a participação 

feminina esse número reduziu para 36,8%, representando uma redução de 13,5 pontos 

percentuais em cinco anos. 
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Em que pesem esses avanços, ainda é necessária a realização de mais estudos que 

visem compreender os efeitos da titularidade do PBF conferida, prioritariamente, à 

mulher, nas suas condições de vida, familiar, social, nutricional e de saúde. No que se 

refere à SAN, é válido problematizar se outros fatores, por exemplo, relacionados à 

titularidade masculina do PBF podem agravar a situação de SA, ou se a titularidade do 

programa atribuída às mulheres seja a mais adequada na melhoria da situação de IA. 

Siliprandini54 advoga que as políticas públicas, sejam elas de assistência à saúde, 

nutricional ou social não devem vislumbrar as mulheres como titulares dos programas e 

ações apenas como um “instrumento” para beneficiar a família. Sem dúvida, o fato de as 

mulheres passarem a ser titulares desses programas se constitui em um avanço social e 

político importante, porém, é mister compreendê-la como sujeito de direitos, 

transformando, desse modo, a noção sociohistoricamente construída de que a mulher 

pode mais facilmente atingir a “família” 54. 

Outro aspecto que merece destaque no conjunto dos Princípios e Diretrizes de uma 

Política de SAN18 diz respeito à articulação com o Programa de Atenção Integral à Saúde 

da Mulher, como forma de colaborar com a implementação de ações de incentivo ao 

aleitamento materno, tais como a reestruturação do atendimento de gestantes e crianças 

nos serviços de pré-natal, a exemplo da prática do alojamento conjunto. Nota-se que esse 

aspecto suscita reflexão. Apesar das conquistas notórias no documento do CONSEA18, as 

quais inclusive se aproximam da atenção integral à saúde da mulher (gestante), ainda é 

evidente a ênfase das ações de SAN na saúde e nutrição da criança, principalmente, no 

âmbito da atenção pré-natal.  

Indubitavelmente, o incentivo ao aleitamento materno é uma das mais importantes 

estratégias promotoras de saúde. Contudo, os discursos científicos focados na saúde e 

SAN da criança identificados na PNAN e no documento do CONSEA, não mencionam 
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(ou mencionam de forma incipiente), por exemplo, os benefícios da prática da 

amamentação para a saúde e SAN da mulher-mãe, deixando-a, dessa forma, em segundo 

plano. Cabe ressaltar que o protagonismo do aleitamento materno pertence a mulher. É 

ela quem, inserida em contexto singular, decide pela adoção ou não dessa prática, e o 

serviço de saúde deve estar preparado para prover o cuidado e o apoio necessários às suas 

demandas, subjetividades e expectativas.  

Esse fato não é percebido somente nesses documentos18,53, mas também, nas 

campanhas em prol do aleitamento materno elaboradas pelo Ministério da Saúde 

divulgadas na mídia e nos serviços de saúde, cujo maior foco discursivo diz respeito aos 

benefícios da amamentação voltados para a saúde infantil58. Talvez, por isso, ainda 

perdure a elevada prevalência de interrupção precoce da amamentação no Brasil, 

conforme mostrou a última pesquisa de aleitamento materno realizada no país.  

Nesse jogo discursivo e tecnicista, incorre-se num cuidado assistencialista e pouco 

humanizado59, no qual a mulher-gestante-sujeito de direitos (grifo nosso) se dilui no 

contexto do cuidado pré-natal, figurando apenas como uma “intermediária” ou 

“instrumento” à geração de crianças e adultos saudáveis. Isso quando, por vezes, a ela 

não é transferida a culpa por problemas de saúde e nutrição que acometem as crianças 

(que serão “adultos saudáveis”), a exemplo dos desvios nutricionais ao nascer (baixo peso 

e macrossomia).  

Nesse bojo, a construção do cuidado integral, intersetorial e com participação 

social direcionada às mulheres grávidas é reflexo não apenas de um cenário 

epidemiológico, mas também, histórico, sociocultural e político, e isso precisa ser levado 

em consideração na proposição de ações de SAN no contexto da atenção pré e pós-natal.  
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E, por fim, o desafio ainda está em: “enfrentar esse quadro de desigualdade, exige 

a superação das discriminações e a incorporação da dimensão racial e de gênero nas 

políticas públicas, de forma tal que assegurem os direitos sociais de negros e mulheres”18. 
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Apêndices 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa das principais carências nutricionais existentes nas diferentes áreas 

geográficas do Brasil na década de 1940. 

Fonte: Castro36  
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Artigo 1 

 

Insegurança alimentar e saúde da mulher na fase gestacional: revisão sistemática 

 

Food insecurity and health of women during pregnancy: a systematic review 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este artigo será submetido à revista The Journal of the American College of 

Nutrition. 
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Resumo  

 

Objetivou-se nessa revisão sistemática caracterizar a produção científica, nacional e 

internacional, sobre a prevalência de insegurança alimentar, os fatores associados e os 

efeitos da insegurança alimentar nas condições de saúde e nutrição da mulher na fase 

gestacional. Realizou-se busca em bases eletrônicas (SciELO, PubMed e Sciencedirect), 

com seleção dos estudos pelos títulos e resumos, e posteriormente por leitura integral. 

Foram identificados 29 artigos nas bases de dados pesquisadas, e destes, 25 artigos foram 

selecionados para compor a revisão e 4 artigos foram excluídos por não apresentarem 

afinidade com a temática em estudo. A maioria dos estudos utilizou o HFSSM 

(Household Food Security Survey Module) como instrumento para avaliar a situação de 

insegurança alimentar domiciliar em mulheres e gestantes. A prevalência de insegurança 

alimentar identificada nas investigações variou de 4,8% a 67,0% e esteve associada à 

anemia, estado nutricional antropométrico pré-gestacional e gestacional, defeitos 

congênitos ao nascer, depressão/ ansiedade materna na gravidez, complicações 

gestacionais (diabetes, hipertensão, obesidade), ganho ponderal gestacional, consumo 

alimentar, baixo peso ao nascer e depressão pós-parto e suicídio. Os principais 

determinantes da insegurança alimentar foram o não empoderamento das mulheres, a 

presença de mulheres e crianças no domicílio, os arranjos familiares poligâmicos, a 

depressão materna, menor escolaridade, sintomas depressivos, ausência paterna, baixa 

renda, raça negra, e a idade materna. Apenas um estudo brasileiro avaliou a prevalência 

de insegurança alimentar e seus efeitos nas condições nutricionais de mulheres na fase 

gestacional. Os resultados dessa revisão mostraram que a produção científica sobre a 

insegurança alimentar, saúde da mulher e gestação e suas inter-relações ainda são 

escassos, principalmente, na literatura nacional.  
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Palavras-chave: Segurança alimentar e nutricional; Saúde da mulher; Gestantes; 

Gestação; Nutrição materna 

 

Abstract 

 

The purpose of this systematic review was to characterize national and international 

scientific production on the prevalence of food insecurity, associated factors and the 

effects of food insecurity on the health and nutrition of pregnant women. A search was 

made on the electronic data-bases (SciELO, PubMed and Sciencedirect), selecting the 

studies through their titles and abstracts and subsequently the comprehensive reading. 

There were 29 articles identified in the researched data-bases, out of which 25 articles 

were selected for review and 4 articles were excluded for not being related to the theme 

under study.  Most of the studies used the HFSSM (Household Food Security Survey 

Module) as the instrument for evaluating the situation of home food insecurity in women 

and pregnant women.  The prevalence for food insecurity identified during the 

investigations varied between 4.8% and 67.0% and was associated to anemia, 

anthropometrical pre-gestational and gestational nutritional status, birth defects, 

maternal depression/anxiety during pregnancy, pregnancy complications (diabetes, 

hypertension, obesity), excessive weight gain during pregnancy, food consumption, low 

birth weight and post-natal depression and suicide. The main determinants of food 

insecurity were non-empowerment of women, the presence of women and children in the 

home, polygamous family arrangements, maternal depression, lower schooling, 

depressive symptoms, paternal absence, low income, color black and maternal age. Only 

one Brazilian study evaluated the prevalence of food insecurity and its effects on the 

nutritional conditions of pregnant women.  The results of this review demonstrated that 



56 
 

scientific production on food insecurity, women’s health and pregnancy and their 

interrelations is still scarce, mainly in the national literature.  

 

Key-words: Food and nutritional security; Women’s health; Pregnant women; 

Pregnancy; Maternal nutrition 
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Introdução 

 

A insegurança alimentar (IA) é um importante fator de risco que pode influenciar 

tanto nas condições de saúde física da mulher grávida como da criança, comprometendo, 

diretamente, o estado nutricional e o perfil sérico de micronutrientes, a exemplo do ferro, 

nestes grupos1-3. Além disso, pode desencadear uma série de eventos estressores no 

âmbito familiar decorrente da preocupação com a obtenção de alimentos, implicando na 

saúde mental materna com consequente desenvolvimento de ansiedade e depressão, e 

repercussões negativas no cuidado infantil4. 

A IA consiste na violação do direito humano à alimentação adequada (DHAA), 

ou seja, sem uma alimentação adequada, tanto do ponto de vista quantitativo como 

qualitativo, nega-se o direito à vida5. As formas leve e moderada de IA, envolvem, 

respectivamente, a preocupação ou incerteza quanto ao acesso aos alimentos, a qualidade 

inadequada dos alimentos resultante de estratégias que visam não comprometer a 

quantidade de alimentos, e a redução quantitativa de alimentos entre os adultos e crianças 

e/ou ruptura nos padrões de alimentação resultante da falta de alimentos. Já a situação de 

IA grave, além destes aspectos, é marcada pela presença de fome (quando alguém fica o 

dia inteiro sem comer por falta de dinheiro para comprar alimentos)6. 

Segundo o Relatório elaborado pela Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura (FAO)7, o estado de IA no mundo tem apresentado melhoras. 

O número de pessoas em situação de IA diminuiu mundialmente de 18,6% para 12,5% 

entre 1990-92 e 2010-12, e de 23,2% para 14,9% nos países em desenvolvimento, 

indicando a possibilidade de alcançar a meta do Objetivo de Desenvolvimento do Milênio 

(ODM), caso sejam tomadas ações adequadas e apropriadas.  
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Por outro lado, ainda é escasso o conhecimento sobre a prevalência e os efeitos da 

IA sobre a saúde e nutrição de mulheres grávidas. 

A alimentação adequada à mulher, em especial na fase gestacional, consiste em 

um importante fator relacionado a melhores condições de saúde e à qualidade de vida, 

contribuindo, especialmente, para a redução da prevalência de intercorrências 

gestacionais (a exemplo da anemia, diabetes gestacional ou clínica e hipertensão arterial 

gestacional ou clínica) e da mortalidade materna e neonatal; ao estado nutricional e ao 

ganho ponderal maternos adequados; às concentrações séricas de micronutrientes, a 

exemplo do ferro, em níveis normais; ao resultado obstétrico satisfatório, expressando-se 

no adequado peso ao nascimento e na idade gestacional ao nascer8-10. 

Nesse contexto, torna-se importante conhecer a produção científica, nacional e 

internacional, sobre a prevalência de IA, os fatores associados e os efeitos da IA nas 

condições de saúde e nutrição da mulher na fase gestacional, com vistas a subsidiar o 

planejamento e a formulação de políticas voltadas à promoção e garantia da segurança 

alimentar e nutricional (SAN) da mulher.  

Assim, objetiva-se realizar uma revisão sistemática da literatura sobre IA e saúde 

da mulher na fase gestacional, com o intuito de identificar temáticas mais frequentes sobre 

a questão e tecer reflexões que possam auxiliar a explicitar aspectos relevantes sobre a 

mesma. 
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Métodos 

 

Trata-se de revisão sistemática sobre a produção científica na interface entre SAN, 

saúde da mulher e gestação. Esse tipo de investigação possibilita a obtenção de síntese 

sobre as evidências oriundas de estudos primários conduzidos para responder a uma 

questão específica de pesquisa e possibilitar uma visão geral, abrangente e confiável da 

estimativa do efeito de intervenção, mediante a aplicação de métodos explícitos, 

sistematizados de busca e reprodutíveis, apreciação crítica e resumo da informação 

selecionada11.  

Para a coleta de dados utilizou-se as bases de dados Scientific Electronic Library 

Online (SciELO), PubMed e Sciencedirect por meio dos descritores em português – 

“segurança alimentar e nutricional”, “insegurança alimentar e nutricional”, “gestantes”, 

“gestação” e “saúde da mulher” – e seus correspondentes em inglês: food and nutritional 

security, food and nutritional insecurity, pregnant women, pregnancy, women’s health. 

Com base na combinação desses descritores e na pergunta que orientou essa revisão, 

foram localizadas as publicações. Incluíram-se artigos nos idiomas português, inglês e 

espanhol. 

Inicialmente, a seleção das publicações foi realizada em duas etapas. Na primeira, 

realizou-se a leitura criteriosa do título e do resumo, observando-se a adequação com os 

critérios de inclusão, a saber: artigos originais publicados nos últimos quatorze anos 

(2000-2014), indexados nas bases de dados e na biblioteca eletrônica supracitadas, 

disponíveis na íntegra, que abordassem quali-quantitativamente a interface temática entre 

SAN, gestação e saúde da mulher. Optou-se, também, por incluir artigos de revisão com 

o intuito de conhecer a visão geral e abrangente sobre SAN, saúde da mulher e gestação 

abordadas nesses tipos de estudos. Na segunda etapa, procedeu-se a leitura na íntegra dos 
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artigos. Foram excluídos artigos que não comungavam da interface temática proposta, 

editoriais, cartas, artigos de opinião, comentários, resumos de anais, relatórios de gestão, 

documentos oficiais de programas nacionais e internacionais, dissertações, teses e livros.  

Com a finalidade de facilitar a coleta e a sistematização dos dados, construiu-se 

um quadro a partir do Microsoft Excel®. Após a leitura dos artigos na íntegra, fez-se a 

identificação das categorias que orientaram a análise quais sejam: autoria (e ano de 

publicação); objetivo do estudo; abordagem em estudo/desenho de investigação; 

instrumento/método utilizado para avaliação da insegurança alimentar; exposição (ões); 

desfecho (s); principais resultados. 

 

Resultados 

 

O quadro 1 (Apêndices) apresenta a síntese dos estudos sobre as inter-relações 

entre insegurança alimentar, saúde da mulher e gestação. 

Foram identificados 29 artigos nas bases de dados pesquisadas. Após a leitura na 

íntegra, 25 artigos foram selecionados para compor essa revisão e 4 artigos foram 

excluídos por não apresentarem afinidade com a temática em estudo. 

Em relação à caracterização geral dos estudos, a maioria (24) foi produzida por 

autoria múltipla1,3,4,9,12-31, desenvolvida em países norte-americanos (com destaque para 

os Estados Unidos – EUA) (12)3,4,13,18,19,21,24,27-31, seguido dos países latino-americanos 

(08)1,15-17,20,23,25,26; apresentou abordagem metodológica quantitativa (19)1,3,4,12,13,16-19,21-

29,31, sendo 10 com desenho epidemiológico do tipo transversal1,3,4,12,16,17,21,23,25,26, 07 

coortes13,19,22,24,27,28,31, 01 intervenção18 e 01 caso-controle29; e todos foram realizados nos 

últimos oito anos (entre o período de 2006 e 2014). Identificou-se dois trabalhos de 

revisão de literatura9,14, um artigo teórico32 e três com abordagem qualitativa15,20,30. 
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Apenas um estudo1 foi desenvolvido no Brasil, na região Sudeste. A maioria dos 

estudos3,4,13,19,22,24,27,28,31 utilizou o HFSSM (Household Food Security Survey Module) 

como instrumento para avaliar a situação de insegurança alimentar domiciliar em 

mulheres e gestantes. 

A IA foi considerada como variável de exposição principal na maioria dos estudos 

(13)1,3,4,16-19,21,23-25,27,29 e os desfechos investigados foram: anemia3,16,23, estado nutricional 

antropométrico pré-gestacional e gestacional3,12,17,21,25, defeitos congênitos ao nascer29, 

depressão/ansiedade materna na gravidez4, complicações gestacionais (diabetes, 

hipertensão, obesidade)24,27, ganho ponderal gestacional19, consumo alimentar21, baixo 

peso ao nascer9 e depressão pós-parto e suicídio18. Em quatro investigações12,19,22,31 a IA 

foi estudada como desfecho.  

 Em relação aos principais resultados dos estudos, a maior parcela 

(15)1,3,4,9,12,13,16,18,19,21,24,27-29,31 revelou associação ou influência da IA nos desfechos 

investigados.  

A prevalência de IA identificada nas investigações variou de 4,8% a 

67,0%1,3,4,9,12,13,16-19,21,22,24-29,31. No estudo1 realizado com gestantes brasileiras do Estado 

do Rio de Janeiro, a prevalência de IA foi 37,78%. Os resultados deste estudo mostraram 

ainda que a IA (leve) associou-se significantemente com desvio nutricional pré-

gestacional (obesidade)1. 

Os estudos que investigaram os determinantes da IA (como desfecho) em 

mulheres grávidas, revelaram: o não empoderamento das mulheres12, a presença de 

mulheres e crianças no domicílio, os arranjos familiares poligâmicos22, a depressão 

materna13, menor escolaridade, sintomas depressivos, a ausência paterna28, baixa renda, 

cor de pele preta, e a idade materna31. 
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Discussão 

 

 De acordo com essa revisão, para o Brasil, somente um estudo1 investigou a 

influência da IA nas condições nutricionais de gestantes. Os resultados desse estudo 

nacional revelaram elevada prevalência de IA em domicílios com gestantes e associação 

com desvio nutricional pré-gestacional (obesidade)1.  

Revisão realizada por Ivers et al.9 mostrou que a IA tem sido associada com piores 

resultados gestacionais, incluindo o baixo peso ao nascer e a diabetes gestacional. Esses 

achados explicam-se, principalmente, pelo consumo alimentar quali-quantitativamente 

inadequado na fase gestacional9. 

Resultados de estudo29 com desenho caso-controle, realizado com mulheres 

grávidas de Los Angeles, São Francisco e Santa Clara (USA), revelaram associação entre 

a IA e maior risco de defeitos congênitos, a exemplo da espinha bífida, anencefalia e 

fenda palatina. Os autores deste estudo identificaram ainda que a cada unidade de 

aumento da situação de IA diminuía-se em uma unidade o índice de massa corporal das 

grávidas.  

Laraia et al.31 propuseram três potenciais razões pelas quais a IA pode ter uma 

importância especial na gravidez: as necessidades nutricionais estão aumentadas devido 

às mudanças fisiológicas que ocorrem no organismo da mulher grávida (elevação do 

metabolismo basal em consequência da síntese acelerada de tecidos fetal, placentário, 

uterino, mamário e de reserva materna; do aumento da massa de tecido metabolicamente 

ativo e do trabalho cardiorrespiratório), o esforço necessário para a preparação de 

alimentos pode ser mais dificultado e as mulheres grávidas são obrigadas a deixar o 

trabalho, especialmente, no final da gestação, o que leva a restrição financeira. Essas 
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razões podem influenciar na nutrição, nas condições de saúde e no estado nutricional 

maternos e repercutir em desfechos gravídicos insatisfatórios31.  

Há de se considerar que algumas destas razões apontadas por Laraia et al.31, em 

particular, o esforço necessário para a preparação de alimentos e o abandono “forçado” 

do trabalho no final da gestação e sua influência na segurança alimentar materna, não se 

aplique à realidade, por exemplo, de mulheres que contam com redes de apoio na 

gravidez, a exemplo da família, incluindo o companheiro ou cônjuge. Nesse sentido, é 

importante considerar que a gestação não compreende uma fase na vida da mulher 

permeada apenas por fatores biológicos e individuais, mas também, do coletivo – familiar 

e sociocultural. Portanto, a ocorrência de IA na gestação e as repercussões desta na saúde 

e nutrição da mulher grávida também dependem das inter-relações entre estes fatores. 

No estudo de coorte realizado por Garg et al.13, 11,8% das mães foram 

identificadas em situação de IA no nível domiciliar e a depressão materna foi 

significantemente associada com a IA. Em outros estudos4,18,20, sendo um com desenho 

transversal4, um de intervenção18 e outro com abordagem qualitativa20, a IA também 

influenciou na saúde mental materna com consequente desenvolvimento de ansiedade e 

depressão. Isso é devido ao fato de a ocorrência de IA está relacionada com uma série de 

eventos estressores no âmbito familiar decorrente da preocupação com a obtenção de 

alimentos, podendo repercutir de forma negativa na saúde materna e no cuidado 

infantil4,21,27.  

Outros problemas investigados e que mostraram associação com a IA entre as 

gestantes referem-se às condições nutricionais, em especial, os desvios nutricionais pré-

gestacional e gestacional (baixo peso, sobrepeso e obesidade), o ganho ponderal 

gestacional inadequado1,17,19,21,24,25,27, as deficiências de micronutrientes, em particular, a 

deficiência de ferro3 e a anemia16,23. 
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Os países desenvolvidos e em desenvolvimento - a exemplo do Brasil, têm 

experimentado no início do século XXI mudanças nos padrões sociais e urbanos, com 

melhoria das condições sanitárias e redução da miséria e da pobreza. É possível que esses 

padrões, somados aqueles de ordem global, ambos inseridos em contexto neoliberal, 

influenciem, de forma diferente, nas condições de saúde e nutrição em mulheres e 

homens32-34. Nesse cenário, destaca-se o fenômeno da transição epidemiológica e 

nutricional, no qual, paradoxalmente, a IA está associada tanto às doenças 

infectocontagiosas e carenciais, como às doenças crônicas não transmissíveis, afetando, 

especialmente, grupos psicossociobiologicamente mais vulneráveis, tais como gestantes 

e crianças33,34.  

A presente revisão identificou que a relação entre a IA e o estado nutricional 

antropométrico materno foi o objeto de maior foco de investigação entre os 

estudos1,17,19,21,24,25,27. Nestes estudos, em sua maioria (07), a IA se associou com o estado 

nutricional antropométrico de excesso de peso (sobrepeso/obesidade). Isso evidencia o 

fato de os desvios nutricionais antropométricos de mulheres grávidas também ter 

acompanhado as mudanças no perfil nutricional da população em todo o mundo, 

marcadas pelo aumento crescente da obesidade e do padrão de consumo alimentar, com 

predominância de alimentos densamente calóricos e com teores muito reduzidos de 

vitaminas, minerais e antioxidantes, configurando situação de insegurança nutricional. 

Essa mudança é caracterizada ainda pela diminuição da ocorrência de desnutrição (ou 

baixo peso), concomitantemente, ao aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade, 

corroborando, desse modo, o fenômeno da transição nutricional tanto nos países 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento, como naqueles desenvolvidos1,19,33. 

A relação entre a IA e anemia em mulheres grávidas e em fase reprodutiva foi 

outro importante objeto de investigação entre os estudos3,16,23. Essa relação foi 
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confirmada nos estudos conduzidos por Fischer et al.16, com mulheres mexicanas em 

idade reprodutiva, e por Park et al.3, com grávidas norte-americanas. Quintero et al.26 

realizaram apenas uma abordagem descritiva da prevalência dos desfechos investigados, 

dentre eles, a anemia e a IA. Segundo Fischer et al.16, as mulheres em idade reprodutiva 

e as gestantes apresentam maiores chances de desenvolverem anemia, principalmente, em 

contextos de privação alimentar e/ou de perda da qualidade nutritiva dos alimentos 

consumidos, devido ao aumento da demanda nutricional por ferro nesse período.  

De acordo com a OMS35, a anemia ferropriva é a condição de deficiência 

nutricional que mais acomete mulheres em idade reprodutiva e gestantes.  

Considerando-se que as gestantes constituem grupo psicobiologicamente 

vulnerável, é possível que em contextos de vulnerabilidade socioeconômica e de IA 

ocorram maior potencialização ao desenvolvimento de anemia na gestação3,13,32. A 

anemia provoca efeitos indesejáveis à saúde da gestante e do feto. Isso porque a sua 

ocorrência durante a gravidez tem sido associada com maior taxa de mortalidade materna 

e perinatal; aumento do risco de alterações na função imunológica e cardiovascular da 

gestante, com maior perda sanguínea no parto; maior risco de prematuridade e desvios 

ponderais ao nascer (baixo peso); e recém-nascidos com reservas de ferro abaixo do 

normal e com maior risco de desenvolver anemia já nos primeiros meses de vida3,16,35. 

Enquanto as investigações com a abordagem quantitativa de cunho 

epidemiológico preocuparam-se em examinar a associação entre a IA e os desfechos 

específicos ou em identificar a prevalência e os fatores associados à IA, aquelas que 

empregaram abordagem qualitativa e teórica, buscaram analisar e compreender as inter-

relações entre a IA e os fatores macro e microestruturais tais como a globalização 

neoliberal, as políticas econômicas voltadas para o empoderamento das mulheres 
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agricultoras, e os aspectos de gênero, psicossocioculturais,  ambientais e de acesso aos 

serviços de saúde12,14,15,20,22,30,32. 

Nessa direção, os resultados de investigação qualitativa conduzida por Chilton et 

al.30 evidenciaram que a experiência de IA entre mulheres esteve relacionada à violência 

e a problemas de saúde mental. As mulheres revelaram dois tipos de fome: "a fome do 

corpo" e a "fome da mente." A fome do corpo foi representada pela sensação dolorosa 

definitiva da fome causada por insuficiência de renda para aquisição de alimentos. A fome 

da mente foi relacionada ao trauma, abrangendo os sentimentos de depressão e 

desesperança. Ambas as formas de fome desveladas significaram manifestação física da 

violência estrutural e interpessoal. 

Na investigação qualitativa realizada por López-Cano et al.15, para as mulheres 

participantes do estudo, embora elas reconheçam a importância de consumir alimentos 

adequados às suas condições fisiológicas, crenças e preferências, a difícil situação 

econômica e o acesso limitado aos alimentos aumentam a IA domiciliar. A pobreza atinge 

a todos os membros do domicílio e a experiência de IA e fome geram preocupação nas 

mães em relação à nutrição infantil, sentimentos de dor intensa, desamparo e 

desesperança em relação ao futuro15. Esses achados revelam a face interdisciplinar da IA, 

pois a mesma abrange aspectos sociais, culturais, psicológicos, políticos, ambientais, 

nutricionais e de saúde. 

Outro estudo20 com abordagem qualitativa mostrou que para as mulheres grávidas 

a IA está relacionada com o excesso de peso. Segundo elas, isso pode ser resultado de um 

consumo de uma dieta monótona baseada em alimentos baratos e de alta densidade 

energética, e a compulsão alimentar decorre de estresse psicossocial20. 

Revisão realizada por Kiptot et al.14 revelou que há uma contribuição substancial 

do sistema agroflorestal para a segurança alimentar de mulheres africanas. Além disso, 
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tanto as mulheres quanto os homens africanos estão ativamente envolvidos nesse sistema. 

No entanto, no caso das mulheres, seu nível de participação e os benefícios obtidos são 

limitados por normas culturais e falta de apoio governamental tanto do ponto de vista 

econômico como social, deixando evidente as iniquidades de gênero presentes no interior 

desse sistema e sua influência na segurança alimentar das mulheres.  

 

Considerações finais 

 

 A análise da produção científica sobre IA e saúde da mulher na fase gestacional 

foi caracterizada pela ênfase na identificação da prevalência de IA e de seus 

determinantes, e nos seus efeitos na saúde e nutrição da mulher gestante, com destaque, 

principalmente, para a sua influência na ocorrência de anemia, diabetes, obesidade e 

doenças mentais, a exemplo de depressão e ansiedade. 

Os resultados dessa revisão mostraram ainda que a produção científica sobre a IA, 

saúde da mulher e gestação e suas inter-relações ainda são escassos, principalmente, na 

literatura nacional.  

A SAN das mulheres abrange desde questões nutricionais e de saúde até aspectos 

sociais, culturais, econômicos, ambientais e políticos, indicando, portanto, a importância 

de abordagens interdisciplinares e integradas. 

Assim, torna-se necessário o desenvolvimento de mais investigações que possam 

contribuir para a ampliação do leque de conhecimentos sobre os efeitos da IA na saúde 

da mulher (gestante) e da família, visando contribuir com a formulação de políticas de 

saúde e nutrição que possam garantir a SAN da mulher na fase gestacional. 
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Apêndices 

Quadro 1 – Síntese de estudos que investigaram as inter-relações entre insegurança alimentar, saúde da mulher e gestação.   

Autoria (e ano de 

publicação) 

Objetivo do estudo Abordagem em 

estudo/desenho de 

investigação 

Instrumento/ 

método utilizado 

para avaliação 

da (in)segurança 

alimentar 

Exposição (ões) Desfecho (s) Principais resultados 

Sraboni et al. (2014)12 Investigar a relação entre o 

empoderamento de mulheres 

de área rural de Bangladesh 
na agricultura, medido pelo 

índice de empoderamento das 

mulheres, e a diversidade 
alimentar, a disponibilidade 

calórica per capita e o índice 

de massa corporal.  

Quantitativa/ Transversal Método da FAO – 

indicador de 

medida de 
disponibilidade 

calórica média 

diária per capita 

Empoderamento 

de mulheres na 

agricultura 

Diversidade 

alimentar/IA 

(disponibilidade 
calórica per 

capita)/índice 

de massa 
corporal 

O maior empoderamento das mulheres se associou positivamente com 

disponibilidade calórica e diversidade alimentar nos domicílios; a riqueza 

das famílias, educação e ocupação são mais importantes que o 
empoderamento das mulheres como determinantes do estado nutricional. 

Garg et al. (2014)13 Examinar se a depressão 

materna prediz futuro de 

insegurança alimentar de 
famílias de baixa renda dos 

EUA. 

Quantitativa/ Coorte HFSSM Depressão 

materna 

IA No acompanhamento, 11,8% das mães relataram insegurança alimentar nas 

famílias. A depressão materna foi significantemente associada com a 

insegurança alimentar.  

Park et al. (2014)3 Analisar a associação entre 

insegurança alimentar e risco 
de deficiência de ferro em 

mulheres grávidas norte-

americanas. 

Quantitativa/ Transversal HFSSM IA Anemia por 

deficiência de 
ferro (DF) 

A média de ingestão de suplementos de ferro em geral foi baixa, ao passo 

que as chances de anemia por DF eram 2,90 vezes maior para as mulheres 
grávidas em IA, comparadas àquelas em SA. 

Kiptot et al. (2014)14 Analisar a contribuição de 

sistemas agroflorestais para a 

segurança alimentar a partir 
de uma perspectiva de 

gênero, com ênfase na 

participação da mulher. 

Revisão de literatura - - - Ao examinar as práticas, destacam-se mulheres e homens envolvidos na 

gestão, exploração e comercialização dos produtos agroflorestais. A 

avaliação mostra uma contribuição substancial do sistema agroflorestal 
para a segurança alimentar. Além disso, as mulheres estão ativamente 

envolvidas, bem como os homens; no entanto, no caso das mulheres, seu 

nível de participação e os benefícios obtidos são limitados por normas 
culturais e falta de apoio financeiro.  

López-Cano et al. (2014)15 Descrever e analisar as 

percepções de adolescentes 
grávidas colombianas em 

situação de IA domiciliar. 

Qualitativa Etnografia - - Destacaram-se famílias chefiadas por mulheres e história familiar de 

gravidez na adolescência. Embora reconheçam a importância de consumir 
alimentos adequados às suas condições fisiológicas, crenças e preferências, 

a difícil situação econômica e o acesso limitado aos alimentos aumentam a 

IA domiciliar. A pobreza atinge a todos os membros da casa e a experiência 
de insegurança alimentar e fome, gera preocupação nas mães em relação à 

nutrição infantil, sentimentos de dor intensa, desamparo e desesperança em 

relação ao futuro. 
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Continua... Quadro 1 – Síntese de estudos que investigaram as inter-relações entre insegurança alimentar, saúde da mulher e gestação.  

 

Autoria (e ano de 

publicação) 

Objetivo do estudo Abordagem em 

estudo/desenho de 

investigação 

Instrumento/ 

método utilizado 

para avaliação 

da (in)segurança 

alimentar 

Exposição (ões) Desfecho (s) Principais resultados 

Ravindran (2014)32 Descrever e analisar como a 

globalização neoliberal e as 

políticas econômicas influenciam a 
pobreza e a segurança alimentar, 

bem como o seu impacto, muitas 

vezes desigual, sobre as mulheres 
em comparação aos homens. 

Teórico - - - A análise evidencia como as políticas neoliberais influenciam na economia 

da saúde, nos sistemas de saúde e acesso universal aos serviços de saúde. 

Estas estruturas têm implicacões para o acesso à saúde sexual e 
reprodutiva.  

Fischer et al. (2014)16 Investigar a associação de IA 

domiciliar e anemia em uma 
amostra nacionalmente 

representativa de mulheres 

mexicanas em idade reprodutiva 
(12-49 y de idade). 

Quantitativa/ 

Transversal 

ELCSA - Escala 

Latinoamericana 
e Caribenha de 

SA 

IA Anemia Associação de IA e anemia não foi significativa para as mulheres 

adolescentes, enquanto que em mulheres adultas, a chance ajustada de ter 
anemia era 31-43% maior entre as mulheres que viviam em IA leve e grave, 

com significância estatística. 

Marano et al. (2014)1 Verificar a prevalência e os 

potenciais fatores associados ao 

estado nutricional pré-gestacional 
de mulheres. 

Quantitativa/ 

Transversal 

EBIA Fatores 

socioeconômicos/ 

demográficos/ 
obstétricos/ 

psicossociais/ IA 

Estado 

nutricional 

antropométrico 
pré-gestacional 

Mulheres residentes em Queimados, adolescentes, e aquelas que não 

viviam com companheiro e fumantes apresentaram maior proporção de 

baixo peso pré-gestacional. A IA leve se associou com obesidade pré-
gestacional. 

Zapata-López et al. 
(2013)17 

Avaliar a influência de fatores 
socioeconômicos, segurança 

alimentar, de saúde nas medidas 

antropométricas de adolescentes 
grávidas da Colômbia. 

Quantitativa/ 
Transversal 

ELCSA - Escala 
Latinoamericana 

e Caribenha de 

SA 

Fatores 
socioeconômicos/ 

segurança 

alimentar/ de 
saúde 

Medidas 
antropométricas 

A renda e a idade foram associadas com baixo peso gestacional. 

Dewing et al. (2013)18 Analisar a associação entre 

insegurança alimentar e depressão 

pós-parto e suicídio. 

Quantitativa/ 

Intervenção 

HFIAS IA Depressão pós-

parto/ suicídio 

A insegurança alimentar foi fortemente associada com depressão pós-

parto, risco de consumo de bebida alcoólica, e tendências suicidas. 

Laraia et al. (2013)19 Investigar a relação entre IA, 

restrição alimentar e retenção de 

peso pré-gestacionais e ganho 
ponderal em grávidas dos EUA. 

Quantitativa/ Coorte CSFM IA/ restrição 

alimentar/ 

retenção ponderal 
pré-gestacional 

Ganho ponderal 

gestacional 

O modelo ajustado estratificado por restrição alimentar, IA e baixa 

retenção marginal mostrou associação significante com menor ganho de 

peso e taxa de ganho de peso na gestação. A IA e alta retenção marginal 
foram significativamente associadas com maior ganho de peso e taxa de 

ganho de peso gestacional. Insegurança marginal com alta retenção 

ponderal foi significativamente associada com o ganho de peso excessivo. 
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Continua... Quadro 1 – Síntese de estudos que investigaram as inter-relações entre insegurança alimentar, saúde da mulher e gestação.  

 

Autoria (e ano de 

publicação) 

Objetivo do estudo Abordagem em 

estudo/desenho de 

investigação 

Instrumento/ 

método utilizado 

para avaliação 

da (in)segurança 

alimentar 

Exposição (ões) Desfecho (s) Principais resultados 

Hernández et al. (2013)20 Investigar as consequências da 

insegurança alimentar em mulheres 

adultas que vivem em condição de 
pobreza na Cidade do México. 

Qualitativa Grupo focal - - Os depoimentos de mulheres indicam que a insegurança alimentar está 

relacionada com excesso de peso. Isso pode ser o resultado de um consumo 

de uma dieta monótona baseada em alimentos baratos e de alta densidade 
energética, a compulsão alimentar está relacionada com o estresse 

psicossocial. 

Dharod et al. (2013)21 Examinar a associação entre a 
insegurança alimentar, o consumo 

alimentar, e índice de massa 

corporal entre mulheres refugiadas 
da Somália que vivem nos Estados 

Unidos (EUA). 

Quantitativa/ 
Transversal 

Radimer/Cornell 
Scale (R/CS)/ 

HFSSM 

IA Consumo 
alimentar/ 

índice de massa 

corporal 

A maioria (67%) das mulheres experimentaram algum nível de 
insegurança alimentar. A ingestão de carne e ovos foi maior, enquanto a de 

frutas e hortaliças foi menor, entre as mulheres em situação de SA. A IA 

foi positivamente relacionada ao sobrepeso e à obesidade. 

Nanama et al. (2012)22 Examinar a relação entre a 

insegurança alimentar domiciliar e a 
sub-unidade mulher-criança e 

fatores que alteram este 

relacionamento em domicílios 
complexos no norte da Burkina 

Faso. 

Quantitativa/ Coorte Questionário 

específico de 
Insegurança 

alimentar 

domiciliar 
(desenvolvido e 

validado pelos 

autores) 

A sub-unidade 

mulher-criança e 
fatores que 

alteram este 

relacionamento 
em domicílios 

IA Domicílios com a sub-unidade mulher-crianças apresentaram maior 

ocorrência de IA. Essa ocorrência foi menor para famílias monogâmicas e 
maior para os lares poligâmicos chefiados por mulheres. Para as famílias 

poligâmicas, a IA foi maior para as sub-unidade mulher- crianças com 

menor escolaridade, comparadas aquelas de maior escolaridade.  

Rivas et al. (2012)23 Identificar a prevalência de anemia 

em mulheres grávidas da Venezuela 

e sua associação com a ingestão de 
alimentos, estado nutricional e 

variáveis socioeconômicas. 

Quantitativa/ 

Transversal 

Questionário com 

variáveis renda 

mensal e 
percentual de 

gastos com 

alimentação 
(>30% indica 

risco de 

insegurança 
alimentar – RIA) 

Ingestão de 

alimentos/ estado 

nutricional e 
variáveis 

socioeconômicas 

Anemia 25,75% das mulheres eram anêmicas. Identificou-se: relação significante 

entre paridade e a presença de anemia; alto risco de insegurança alimentar 

(RIA) e uma prevalência de sobrepeso na população estudada. 

Martin et al. (2012)24 Investigar a correlação entre renda, 

situação conjugal, IA e obesidade 
em mulheres dos Estados Unidos. 

Quantitativa/ Coorte 

(retrospectiva) 

HFSSM Renda/ situação 

conjugal/ IA 

Obesidade As mães em IA são mais propensas a apresentarem obesidade do que os 

homens e mulheres sem filhos e pais em IA. Os riscos são maiores para as 
mães solteiras em relação às mulheres com companheiros ou casadas. A 

renda não se associou com obesidade. 
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Continua... Quadro 1 – Síntese de estudos que investigaram as inter-relações entre insegurança alimentar, saúde da mulher e gestação.  

Autoria (e ano de 

publicação) 

Objetivo do estudo Abordagem em 

estudo/desenho de 

investigação 

Instrumento/ 

método utilizado 

para avaliação 

da (in)segurança 

alimentar 

Exposição (ões) Desfecho (s) Principais resultados 

López-Sáleme et al. 

(2012)25 

Estabelecer a associação entre 

segurança alimentar e estado 

nutricional de mulheres grávidas em 

Cartagena. 

Quantitativa/ 

Transversal 

ELCSA - Escala 

Latinoamericana 

e Caribenha de 

SA 

IA Estado 

nutricional 

gestacional 

29,8% estavam em situação de IA. A segurança alimentar não foi associada 

com o estado nutricional. 

Ivers et al. (2011)9 Fazer uma revisão da literatura 

científica sobre questões 
relacionadas com as mulheres e a 

insegurança alimentar. 

Revisão de literatura - - - A análise mostrou que a insegurança alimentar tem sido associada com 

piores resultados gestacionais, incluindo o baixo peso ao nascer e a 
complicações gestacionais, tais como diabetes gestacional. Além disso, a 

IA está associada à obesidade, ansiedade e sintomas depressivos. 

Quintero et al. (2010)26 Avaliar o estado nutricional e a 

percepção de segurança dos 
alimentos, entre adolescentes 

grávidas de Pereira, Colômbia. 

Quantitativa/ 

Transversal 

ELCSA - Escala 

Latinoamericana 
e Caribenha de 

SA 

- - 15% apresentavam anemia. 33% relataram infecção urinária. 63,3% das 

mulheres grávidas revelaram algum grau de insegurança alimentar, que foi 
grave em 22,7% dos domicílios. 

Laraia et al. (2010)27 Investigar a relação entre IA e 
complicações gestacionais. 

Quantitativa/ Coorte CSFM IA Complicações 
gestacionais 

A IA foi associada com obesidade, elevado ganho ponderal gestacional e 
diabetes gestacional. 

Laraia et al. (2009)28 Identificar características associadas 

à insegurança alimentar entre 

mulheres afro-americanas de pós-

parto de alto risco. 

Quantitativa/ Coorte 

(prospectiva) 

HFSSM-6SF Características 

maternas/ 

características do 

domicílio 

IA 53% dos domicílios estavam em SA, 34% em IA marginal, e 13% eram 

inseguros. A escolaridade materna menor que o nível superior foi 

inversamente associado com a segurança alimentar marginal. Os sintomas 

depressivos e a presença paterna no domicílio foram associados com a 

insegurança alimentar das famílias. 

Carmichael et al., (2007)29 Identificar a associação entre a 
insegurança alimentar e risco de 

defeitos congênitos ao nascer. 

Quantitativa/ Caso-
controle 

HFSSM-6SF IA Defeitos 
congênitos 

Associação entre a insegurança alimentar e maior risco de defeitos 
congênitos, a exemplo da espinha bífida, anencefalia e fenda palatina. A 

cada unidade de aumento da situação de insegurança alimentar diminuía-

se em uma unidade o índice de massa corporal das grávidas. 

Chilton et al. (2007)30 Analisar a relação entre saúde, a 
fome e a insegurança alimentar 

entre as mulheres afro-americanas 

da Filadélfia. 

Qualitativa Grupo focal e 
entrevistas abertas 

incluindo tópicos 

sobre as 
experiências de IA 

- - A experiência de insegurança alimentar esteve relacionada à violência e a 
problemas de saúde mental. As mulheres revelaram dois tipos de fome: "a 

fome do corpo" e "fome da mente." A fome do corpo é aquela que se refere 

à sensação dolorosa definitiva e a fome da mente foi relacionada ao trauma, 
abrangendo os sentimentos de depressão e desesperança.  

Laraia et al. (2006)31 Identificar preditores econômicos, 

demográficos e psicossociais da IA 

em gestantes norte- americanas. 

Quantitativa/ Coorte HFSSM Preditores 

econômicos/ 

demográficos/ e 

psicossociais 

IA A renda, raça negra, e idade foram associadas a maior ocorrência de IA. 

Os indicadores psicossociais do estresse percebido, traço de ansiedade, e 

os sintomas depressivos foram associados positivamente com a IA. 

Whitaker et al. (2006)4  Investigar a prevalência de 
depressão e ansiedade e os fatores 

sociodemográficos, 

comportamentais e a insegurança 
alimentar correlacionados em mães.  

Quantitativa/ 
Transversal 

HFSSM Fatores 
sociodemográfico

s/ 

comportamentais/ 
e IA 

Depressão/ 
ansiedade 

O percentual de mães com episódio depressivo ou transtorno de ansiedade 
generalizada aumentou com o aumento da insegurança alimentar, ajustado 

por fatores sociodemográficos, de saúde física materna, uso de álcool, uso 

de drogas, tabagismo, pré-natal, e violência doméstica física.  
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Artigo 2 

 

Validação interna de construto da escala curta norte-americana de avaliação da 

segurança alimentar em uma amostra de mulheres grávidas 

 

Construct and internal validation of the North American short-form scale for evaluating 

food security in a sample of pregnant women 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este artigo será submetido à Revista PloS One. 
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Resumo 

 

Objetivo: Objetiva-se avaliar a validade interna da escala curta norte-americana de 

avaliação da segurança alimentar na mensuração de construto de insegurança alimentar 

(IA) em uma amostra de gestantes. Métodos: Estudo transversal envolvendo uma amostra 

aleatória de gestante atendidas em serviços de pré-natal do município de Santo Antônio 

de Jesus, Bahia. Nas análises estatísticas utilizaram-se a análise fatorial (exploratória e 

confirmatória) e o Modelo de Rasch. Resultados: A validação fatorial de construto 

mostrou que o conjunto de indicadores medidos da escala curta refletiu adequadamente o 

construto latente ao qual ele se propôs a medir - a insegurança alimentar, revelando a 

qualidade psicométrica e a unidimensionalidade do instrumento. O ajuste da escala curta 

no modelo fatorial e de Rasch não alterou a estrutura original e nem a consistência interna 

da mesma. Evidenciou-se na análise de funcionamento diferencial diferenças 

significativas nas dificuldades de respostas dos itens para o grupo com IA enquanto que 

para o grupo com segurança alimentar estas diferenças não foram encontradas. Esse fato 

mostrou que a escala curta possibilitou a obtenção de respostas mais consistentes, 

principalmente, entre os indivíduos em IA. Conclusão: Nessa investigação, a escala curta 

norte-americana apresentou validade e confiabilidade na mensuração da IA, sustentada 

na alta consistência entre as respostas. Replicações desses achados em outras 

investigações epidemiológicas envolvendo a população de gestantes são necessárias para 

confirmar os resultados encontrados.   

 

Palavras-chave: Segurança alimentar e nutricional, Instrumentos psicométricos, 

Questionários, Validade, Confiabilidade, Gestantes.   
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Abstract 

 

Objective: The purpose of this paper is to evaluate the internal validity of the North 

American short-form scale for evaluating food security in the measurement of the 

construct of food insecurity (FI) in a random sample of pregnant women. Methods: A 

cross-sectional study involving a random sample of pregnant women attending prenatal 

care in the municipality of Santo Antônio de Jesus, Bahia. Factorial analysis (exploratory 

and confirmatory) and the Rasch Model were used in statistical analysis. Results: 

Construct and factorial validation demonstrated that the set of indicators measured in 

the short-form scale adequately reflects the latent construct aimed to be measured – food 

insecurity, revealing the psychometric quality and the one-dimensionality of the 

instrument. The short-scale adjustment in the factorial and Rasch models did not alter 

the original structure or in its internal consistency. Significant differences were evidenced 

in the difficulty in the answers for items of the FI group, while for the food security group 

these differences were not obtained.  This fact demonstrated that the short-scale permitted 

more consistent answers, mainly among individuals with FI. Conclusion: In this 

investigation, the North American short-form scale presented validity and reliability in 

the measurement of FI, based on the high consistency of the answers.  Replication of these 

findings in other epidemiological investigations involving pregnant women is necessary 

in order to confirm the results obtained. 

 

Key-words: Food and nutritional security, Psychometric instruments, Questionnaires, 

Validity, Reliability, Pregnant women.   
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Introdução 

 

No Brasil, a segurança alimentar e nutricional (SAN) é definida de acordo com a 

Lei 11.346 (de 15 julho de 2006) como “a realização do direito de todos ao acesso regular 

e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o 

acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras 

de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam social, econômica e 

ambientalmente sustentáveis.”[1].  A Segurança alimentar (SA) pode ser avaliada por 

diferentes métodos[2]. Dentre eles, destaca-se o uso de Escalas Psicométricas a exemplos 

da Escala Brasileira de Segurança Alimentar (EBIA) (validada nacionalmente)[3] e da 

Escala Curta Norte-americana de Avaliação da Segurança Alimentar entre outras[4]. 

A EBIA foi incorporada ao módulo de Segurança Alimentar na Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios - PNAD pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) em 2004 e a partir de então vem sendo empregada em inquéritos nacionais e em 

outras investigações[3,5]. Essa escala mede a percepção e a situação familiar de segurança 

alimentar, insegurança e fome em nível domiciliar, tornando possível a estimativa de sua 

prevalência na população. Além disso, é considerado um instrumento de baixo custo e 

fácil aplicação[2,3,5].   

A escala curta norte-americana com seis itens tem sido utilizada em estudos 

nacionais[5,6] e internacionais[7,8] como instrumento alternativo de rastreamento de 

insegurança alimentar (IA) e de rápida e fácil aplicação. Resultados de estudo nacional 

conduzido por Coelho[5] com adolescentes de escolas públicas e privadas de Brasília 

revelaram que essa escala apresentou validade e confiabilidade na mensuração de IA, 

sustentada na alta consistência entre as respostas. 
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A validação da escala curta norte-americana com seis itens tem sido reportada em 

outros estudos[6,9], envolvendo abordagens clássicas para analisar a consistência interna, 

validade discriminante, confiabilidade e teste-reteste. Contudo, o desenvolvimento e 

aplicação de escalas psicométricas na avaliação de desfechos em saúde requer que uma 

série de parâmetros sejam avaliados. Tais avaliações têm o objetivo de identificar se a 

medida é confiável (se reflete adequadamente o construto a ser medido), válida (se reflete 

consistentemente o construto a ser medido) e estável (se fornece resultados semelhantes 

frente a uma mesma quantidade de traço latente) [10]. 

Nesse sentido, a análise fatorial consiste em uma técnica estatística amplamente 

utilizada na construção, revisão e avaliação de instrumentos psicométricos[11]. Pode ser 

utilizada na validação e na avaliação da unidimensionalidade de um instrumento, quando 

os seus itens se propõem a medir um único construto ou fator[12].  

Outra abordagem mais moderna empregada no desenvolvimento e validação de 

instrumentos é o modelo de Rasch[6,10]. Este modelo permite estimar a gravidade do 

construto (resultados esperados) de um dado agregado e o item mais consistente com as 

respostas, conforme pressupostos dependentes do modelo, quais sejam a 

unidemensionalidade e a dependência local dos itens[10,13]. 

Considerando-se a escassez de estudos sobre a validação da escala curta norte-

americana no Brasil, acredita-se que a combinação de abordagens psicométricas clássicas 

e modernas pode consistir em valiosa estratégia para aumentar a potência de processos de 

validação em estudos populacionais e sua contribuição para a literatura científica[6,10]. 

Assim, objetiva-se avaliar a validade interna da escala curta norte-americana de 

avaliação da IA na mensuração de construto de insegurança alimentar em uma amostra 

de gestantes. 
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Métodos 

 

Estudo transversal que integra uma coorte intitulada “Fatores de riscos 

nutricionais e genéticos durante a gestação associados ao baixo peso ao 

nascer/prematuridade: coorte NISAMI”1, e foi desenvolvido no município de Santo 

Antônio de Jesus, localizado no Recôncavo Sul Baiano, com área territorial de 261 km2, 

distando 187 km da cidade de Salvador, capital do Estado da Bahia. Esta cidade conta 

com 90.949 habitantes, 79.271 residentes na zona urbana, 11.676 na zona rural, 

distribuídos em 47.963 mulheres e 42.986 homens[14].   

Selecionou-se, aleatoriamente, uma amostra de mulheres grávidas de 14 e 49 anos 

no período de janeiro e fevereiro de 2014. Para efeito do cálculo do poder amostral de 

80% para a amostra de 245 mulheres grávidas utilizada nesse estudo, considerou-se a 

prevalência de anemia de 29,1% estimada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

para o Brasil[15], erro amostral de 8% e confiança de 95%. As gestantes foram 

selecionadas por ocasião das consultas de pré-natal nas USF do município, e responderam 

a um questionário estruturado sobre aspectos socioeconômicos, demográficos, 

nutricionais e de cuidado no pré-natal. Após essa etapa, agendou-se (via contato 

telefônico) entrevista no domicílio da gestante para a aplicação da escala curta de 

avaliação da IA, no período entre dezembro de 2014 e fevereiro de 2015. 

No que se refere à adequação da amostra para a realização da análise fatorial, 

salienta-se que a amostra selecionada (n=245) para esse estudo atende ao pressuposto de 

mínimo de cinco observações para cada indicador avaliado no instrumento[12], nesse caso 

a escala curta. Segundo Pasquali[16], amostras com n>200 são adequadas para análise 

fatorial. 

                                                 
1Coorte financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), processo 

nº481509/2012-7/ 2013. NISAMI (Núcleo de Investigação em Saúde Materno-infantil). 
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Participaram do estudo mulheres grávidas sem e com morbidades associadas - 

com recorte apenas para aquelas com anemia, diabetes (gestacional ou clínica) e 

hipertensão arterial (gestacional ou clínica), residentes e domiciliadas na zona urbana do 

município, adolescentes e adultas, com idade gestacional de até 32 semanas no momento 

da captação e que frequentavam o serviço de atenção ao pré-natal das Unidades de Saúde 

da Família (USF) do município investigado. Aquelas mulheres com gestação múltipla, ou 

que apresentaram problemas de saúde como pré-eclâmpsia, problemas renais e HIV não 

foram incluídas no estudo. Entretanto, estas condições não foram identificadas entre as 

gestantes selecionadas. 

Para a obtenção de informações sobre a situação de segurança alimentar nos 

domicílios das gestantes, aplicou-se a versão curta da Escala de Segurança Alimentar, do 

United States Department of Agriculture (USDA)[17] – que inclui seis questões referentes 

à alimentação dos 12 meses anteriores à entrevista. Essa escala gera um escore que varia 

de 0 a 6 (Tabela 1 - Apêndices). Em quatro itens cada resposta positiva corresponde a um 

ponto, enquanto em uma dos itens o ponto é dado na resposta negativa e em outra, a 

pontuação corresponde ao tempo de exposição em que houve diminuição na quantidade 

de comida por falta de dinheiro. O escore é calculado pela soma desses pontos. Os itens 

apresentam nível de gravidade crescente, abarcando situações desde não se ter uma 

alimentação variada (item q1) até a ocorrência de fome por falta de dinheiro (item q6)[17]. 

Considera-se como segurança alimentar para aquelas gestantes que atingem um ponto; 

insegurança sem fome para aquelas que somam entre dois e quatro pontos e com fome 

quando o escore atinge cinco ou seis pontos[5,6].  Essa versão foi traduzida por Santos et 

al. [6], entretanto, ainda não foi validada em estudo com população de gestantes. 

Nessa investigação, a escala curta de avaliação da SA foi aplicada quando do 

término da gestação. Empregou-se essa escala em virtude desta compreender um intervalo 
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de tempo maior em relação ao período que antecedeu a entrevista qual seja os últimos 

doze meses (comparada com outras, a exemplo da EBIA que considera os últimos três 

meses antecedentes à entrevista), sendo considerada o instrumento, tecnicamente, mais 

adequado para a identificação da situação de IA no período gravídico nesta investigação. 

Utilizou-se a análise fatorial exploratória (AFE) para verificar a quantidade de 

fatores a serem extraídos, ou seja, quais itens mensurados são indicadores da dimensão 

latente[11]. Nesse trabalho, foi feita análise fatorial para verificar se o instrumento media 

apenas um construto, ou seja, a IA. Isso foi avaliado pelos autovalores (eingenvalues) de 

cada indicador (ou item) e pelo total da variância explicada por cada um[12]. 

Assim, identificou-se que a matriz de dados foi melhor fatorável para um único 

fator, isto é, apresentou valores considerados aptos para a realização dos procedimentos 

fatoriais: o KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) obteve valor de 0,75 e o Teste de esfericidade de 

Bartlett foi significativo (556,09; p<0,001), valores que satisfazem condições para o 

procedimento fatorial[16]. Aplicou-se ainda o método iterativo na análise da matriz de 

correlação tetracórica para se obter as cargas fatoriais de cada item e o total da variância 

explicada por cada um (comunalidades). Considerou-se como cargas fatoriais 

interpretáveis aquelas maiores que 0,30 [11,12]. 

Posteriormente, procedeu-se a análise fatorial confirmatória (AFC), partindo-se 

de uma modelo teórico a ser testado, conforme resultados obtidos da AFE[12] de que o 

instrumento media apenas um construto, ou seja, a insegurança alimentar.   

Na avaliação da bondade de ajuste do modelo na AFC foram utilizados: os índices 

WRMR (Weighted Root Mean Square Residual) nos quais valores para este parâmetro 

entre -2 e +2 são indicativos de resíduos normais, ou seja, não há subestimação ou 

superestimação das variáveis indicadoras no modelo[11,12]. 
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Na avaliação da bondade de ajuste dos modelos foram utilizados: os índices 

RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) - valores próximos a zero indicam 

que o modelo reproduz exatamente as covariâncias da população; o CFI (Comparative Fit 

Index) e o TLI (Tucker-Lewis Index), ambos com valores >0,90 indicando um bom ajuste 

do modelo[11,12]. 

Utilizou-se o modelo de Rasch para avaliar a validade interna da versão curta da 

escala norte-americana HFSSM (Household Food Security Survey Module). Esse modelo 

se adéqua para a avaliação de fatores latentes por meio de instrumentos contendo 

indicadores que apresentam respostas binárias. Desse modo, no caso da escala curta de 

segurança alimentar, o modelo espera que as gestantes em SA tenham menor 

probabilidade de responder aos itens positivamente, enquanto as grávidas em situação de 

IA são mais propensas a afirmá-los[5,17].  

O modelo de Rasch fornece a estatística (item-INFIT) para avaliar o grau a que 

cada indivíduo e cada item da escala encontram suposições no modelo. Esta estatística 

permite comparar a capacidade de discriminação de cada item com a discriminação média 

dada por todos os itens. No final, o resultado do nível de IA de cada agregado de 

indivíduos constitui uma escala não-linear com intervalos distribuídos ao longo de 

aumento dos níveis de gravidade dos itens[5,13,17].  

Utilizou-se a representação gráfica na análise pelo modelo de Rasch para verificar 

a validade interna da escala à população estudada. O emprego da representação gráfica 

no modelo de Rasch tem a função de mostrar o quão bem a escala é adaptada para a 

população em estudo ou se esta escala contém itens muito fáceis ou muito difíceis de 

serem respondidos[17]. A intrepretação gráfica foi feita conforme recomendações de 

Hardouin[17].  
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As estatísticas FIT (OUTFIT e INFIT) são a razão do quadrado da diferença entre 

as estimativas esperadas e as observadas, e são identificadas como médias do quadrado 

dos resíduos[5,17]. Estas estatísticas foram obtidas e interpretadas por meio de 

representações gráficas, segundo Hardouin[17]. 

Realizou-se a análise de funcionamento diferencial (DIF), considerando a ordem 

de gravidade dos itens (q12, q34, q5 e q6), para verificar o nível de "dificuldade" ente as 

gestantes que responderam positivamente até um item e mais de um item. Assim, 

comparou-se a amostra total por grupos com e sem segurança alimentar. Para isso, 

utilizou-se a regressão logística condicional pelo modelo de Rasch. O teste de Hausman 

foi usado para comparar as estimativas obtidas a partir da amostra total com as estimativas 

obtidas a partir dos assuntos "bons: responderam mais facilmente" (>1) ou "pobres: 

responderam menos facilmente" (≤1), de acordo com os grupos, considerando-se o nível 

de significância de 5% nos modelos. 

Nesse estudo, comparou-se a gravidade e a dificuldade dos itens por faixa etária 

da gestante, tomando como base a mediana de idade (26 anos) das gestantes, para verificar 

diferença nas respostas dos itens de acordo com a idade. Para isso, também utilizaram-se 

os parâmetros sugeridos por Hardouin[17].  

A digitação dos dados foi feita no EPIinfo versão 6.04 e as análises estatísticas da 

análise fatorial foram realizadas nos programas estatísticos Mplus versão 6. Para as 

análises do modelo de Rasch, usou-se o software STATA versão 12, instalando-se os 

comandos da análise conforme sintaxe proposta por Hardouin[17]. 

O projeto maior, do qual o presente estudo faz parte, foi apreciado e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Adventista de Fisioterapia da Bahia, sob o 

parecer 050/10 (Anexos). 
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Resultados 

 

A tabela 2 (Apêndices) apresenta a distribuição das características socioambiental, 

econômica e demográfica da população estudada.  

Observou-se que a renda familiar entre 2 e 4 salários mínimos foi identificada em 

52,65% das mulheres. A maior parte das gestantes não era beneficiada pelo Programa 

Bolsa Família (77,96%); tinha companheiro (80,00%); estava desempregada (57,55%); 

era de cor de pele preta (87,76%), residia em domicílios com 4 ou mais moradores 

(60,41%) e estava na faixa etária de 18 e 30 anos (69,39%). A média de idade das 

gestantes foi de 25,82 anos (dp 5,94).  

O modelo final selecionado da escala apresentou melhor performance na AFC 

quando os itens q2 e q4 foram agrupados, respectivamente, aos itens q1 (q1 + q2) e q3 

(q3 + q4), pois eles foram fortemente correlacionados na AFE e apresentaram cargas 

fatoriais maiores e melhores índices de bondade do modelo na AFC, quando comparado 

com o modelo inicial (cargas fatoriais menores e piores índices de bondade do modelo) 

(Tabela 3 - Apêndices). Dessa maneira, geraram-se os itens agrupados q12 (item q1 + q2) 

e q34 (item q3 + q4) no modelo fatorial selecionado na AFC (Tabela 3 - Apêndices) e as 

análises seguintes seguiram esse padrão. A aglutinação dos itens (q12 e q34) da escala 

não alterou o grau de gravidade e nem a consistência interna da mesma (dados não 

tabulados). 

Os resultados referentes à AFC do modelo de escala selecionado estão 

apresentados na tabela 3 (Apêndices).  

Observou-se que 99,0% do total da variância no modelo fatorial analisado são 

explicados pelo fator I, ou seja, pela insegurança alimentar, e 1,0% se deve à variância de 

erro.  
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O fator I ou construto refletiu em maior aumento padronizado nos itens q34, q5 e 

q6 com cargas fatoriais crescentes e maiores que 0,80, indicando que mais de 70% do 

total da variância nestes indicadores foram devidos ao construto insegurança alimentar, e 

o percentual restante correspondeu à variância de erro. Enquanto que para o item q12, 

apenas 40% do total da variância neste indicador foram explicados pelo fator I e 60% 

foram devidos à variância de erro. Na matriz de correlação do modelo fatorial analisado, 

a maior parte das correlações entre os itens e o construto insegurança alimentar foi forte, 

com valores maiores que 0,80. Esses resultados revelam alta correlação entre estes 

indicadores e o fator latente correspondente (insegurança alimentar) (Tabela 3 - 

Apêndices). 

O modelo fatorial selecionado foi considerado parcimonioso (RMSEA=0,034). 

Os índices WRMR, CFI e TLI atestaram a bondade de ajuste do modelo, ou seja, de 

acordo com estes parâmetros, o modelo em questão mostrou o quão bem os indicadores 

medidos pela escala curta representam uma única dimensão - insegurança alimentar 

(Tabela 3 - Apêndices). 

Os resultados da análise das representações gráficas pelo modelo de Rasch 

mostraram que os itens q12 (Gráfico 1.A - Apêndices) e q6 (Gráfico 1.D - Apêndices) 

apresentaram menor dificuldade para ser respondido na amostra investigada. Isto é, o 

modelo de Rasch esperado revelou que as gestantes em IA apresentaram maior 

probabilidade de responder aos itens positivamente, enquanto aquelas que 

experimentaram a SA foram menos propensas a afirmá-los. Já para os itens q34 (Gráfico 

1.B - Apêndices) e q5 (Gráfico 1.C - Apêndices), a inclinação observada foi maior do que 

a esperada pelo modelo de Rasch, confirmando a maior dificuldade da amostra em 

responder a estes itens. Esse achado, também, foi confirmado pelos valores INFIT e a 

estatística U estimados para estes itens, os quais não foram significativos. Quando 
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analisados segundo a mediana de idade das gestantes, observou-se que os itens q12 (q1 + 

q2) e q6 se comportaram de forma similar a esse resultado, somente entre as gestantes 

com idade menor que a mediana. Enquanto que para as gestantes com idade maior que a 

mediana, apenas o item q12 apresentou esse comportamento (dados não tabulados). 

O gráfico 2 (Apêndices) mostra a representação do mapa de “dificuldade de 

pontuação dos itens”. Os resultados expressos nesse gráfico indicaram que houve uma 

boa adequação entre a dificuldade dos itens e o traço latente. O mapa de dificuldade dos 

itens do modelo de Rasch revelou que os itens responderam adequadamente ao fator 

latente (insegurança alimentar), e a função informação dos itens foi regular no intervalo 

do traço latente em que os indivíduos são representados (Gráfico 3 - Apêndices). 

As estimativas dos OUTFIT mostraram que os valores estimados foram 

significativos e não houve outliers. De acordo com esse resultado, nenhum indivíduo da 

amostra foi excluído (Gráfico 4). Tanto para o mapa de dificuldade dos itens do modelo 

de Rasch como para as estimativas OUTFIT, não foram observadas diferenças 

significativas segundo a mediana de idade das gestantes.  

O gráfico 5 revelou que três indivíduos apresentaram a estatística INFIT 

significativa (inliers com vetor de resposta inesperado). Estes três indivíduos 

apresentaram escore de 2 ou 3 (escores relativamente pobres) obtido para uma resposta 

positiva para os itens com maior dificuldade de serem respondidos (q34 e q5). Destes 

indivíduos, dois tinham idade menor que a mediana. 

Esses resultados sugerem que os itens q34 e q5 geraram estatísticas INFIT ruins 

pelo modelo de Rasch, indicando que estes itens possuem semânticas similares e são 

redundantes. O item q34 refere-se à comunicação e à frequência com que a pessoa teve 

que diminuir a quantidade de comida ou deixou de fazer alguma refeição por falta de 

dinheiro para comprar mais comida (q3), e, em quanto tempo isso ocorreu (q4). Por sua 
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vez, o item q5 diz respeito ao fato de a pessoa informar se comeu menos do que gostaria 

porque não tinha dinheiro para comprar mais comida.  

Quanto à análise de funcionamento diferencial, observou-se que que o item q1 foi 

o mais fácil de ser respondido, para o qual a maioria dos indivíduos responderam 

“corretamente”. O item q5 foi o mais difícil, para o qual os indivíduos em menor número 

responderam "corretamente". Os resultados da comparação do DIF por grupos com e sem 

SA, revelaram que a dificuldade de resposta dos itens não pareceu ser diferente para 

assuntos "pobres: responderam menos facilmente", não sendo encontrada diferenças 

significativas nas dificuldades de respostas dos itens no grupo com SA (p<0,258). Por 

outro lado, para o grupo com IA foi encontrada diferenças significativas nas dificuldades 

de respostas dos itens para assuntos "bons: responderam mais facilmente” (p<0,00001) 

(dados não tabulados). 

 

Discussão  

 

Nesse estudo, a validação fatorial de construto mostrou que o conjunto de 

indicadores medido da escala curta refletiu adequadamente o construto latente ao qual ele 

se propôs a medir - a insegurança alimentar, revelando a qualidade psicométrica e a 

unidimensionalidade do instrumento. 

Pela AFC, o modelo de escala selecionado revelou que a medida da IA na amostra 

investigada representou o verdadeiro escore que existe nessa população, ou seja, ela foi 

válida internamente para mensurar a situação de IA quando aplicada em domicílios com 

gestantes. 

Em relação à gravidade dos itens, observou-se que o item q1 da escala curta com 

seis itens apareceu com maior gravidade do que o item q2. Por se tratar de um item que 
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mede a frequência do evento e não a sua ocorrência, o item q1 assumiu uma posição de 

maior gravidade do que a ocorrência da impossibilidade de oferta de uma alimentação 

variada, quando o evento “término de alimentos” no domicílio foi mais frequente. Assim, 

quando se analisou a escala com a aglutinação dos itens q1 e q2 ´q1 + q2´, a gravidade 

entre os outros itens seguintes foi crescente conforme esperado, desde a redução de 

alimentos no domicílio até a ocorrência de fome[5,17]. 

Os resultados obtidos da análise pelo modelo de Rasch evidenciaram que a escala 

curta apresentou dois itens considerados de difícil resposta (itens q34 ´q3 + q4´ e q5), 

com semântica equivalente e estimativas de INFIT ruins, tanto na análise global como 

naquela estratificada pela mediana de idade das gestantes. A análise DIF também revelou 

maior dificuldade de resposta para o item q5. A junção dos itens q12 ´q1 + q2´ e q34 ´q3 

+ q4´ melhorou o ajuste e a gravidade da escala e não alterou a consistência interna da 

mesma.  

No que se refere à dificuldade de respostas dos itens da escala, a análise DIF ainda 

mostrou diferenças significativas nas dificuldades de respostas dos itens para assuntos 

"bons: responderam mais facilmente” para o grupo com IA. Enquanto que para o grupo 

com SA estas diferenças não foram encontradas, indicando maior facilidade de “boa” 

resposta dos itens para as gestantes em situação de IA. Esse fato evidencia que a escala 

curta possibilitou a obtenção de respostas mais consistentes, principalmente, entre 

gestantes que viviam em domicílios com IA. 

Na literatura nacional específica identificou-se apenas um único estudo[5] que 

validou a escala curta norte-americana com uma população de adolescentes, utilizando a 

análise fatorial e o modelo de Rasch. Os resultados deste estudo[5] mostraram que a escala 

curta representou melhor os dados quando o item cinco foi excluído, apresentando bons 

ajustes no modelo com um conjunto de cinco itens. 
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Marques et al. [9], em estudo de revisão sobre os instrumentos e suas propriedades 

psicométricas empregados nas pesquisas epidemiológicas sobre IA, identificaram que o 

HFSSM (Household Food Security Survey Module) foi o instrumento mais 

frequentemente utilizado e avaliado. Já o HFSSM-6SF (versão curta) foi avaliado em 

cinco estudos, porém, nenhum deles foi realizado com amostra de gestantes. Os autores 

observaram ainda que há um leque importante de estudos que avaliou os instrumentos de 

avaliação da SA, contudo, uma parcela desses estudos ainda está restrita à avaliação de 

aspectos de confiabilidade e validade, a exemplos de sensibilidade, especificidade e 

acurácia[9].  

A Escala de Segurança Alimentar norte-americana (HFSSM) é recomendada para 

mensurar segurança alimentar, insegurança alimentar e fome no domicílio[4,6]. Em 2000, 

Bickel et al.[4] propuseram uma versão curta dessa escala com seis itens e, desde então, 

tem sido um dos instrumentos mais utilizados na investigação da IA em várias partes do 

mundo[9]. Esta escala é considerada um instrumento substituto confiável com 

especificidade e sensibilidade relativamente elevada[17-19]. No Brasil, a escala curta norte-

americana foi traduzida por Santos et al.[6] e utilizada por estes mesmos autores em estudo 

com famílias domiciliadas de Pelotas, Rio Grande do Sul, na mensuração da IA. 

Uma das limitações da escala curta norte-americana é o fato de sua utilização não 

possibilitar a comparação dos níveis de IA com a EBIA, permitindo somente comparar 

relativamente a presença ou não de IA entre as duas escalas[5,6].  

Outro aspecto que merece ser mencionado se refere às diferenças na classificação 

do domicílio em SA ou IA pela escala curta norte-americana e a EBIA. Enquanto a escala 

curta considera em SA os domicílios que marcam até um ponto no escore[4], a EBIA 

permite a classificação dos domicílios nessa situação apenas quando não pontuam[3]. 

Assim, tomando-se como base a classificação original da escala de seis itens, a qual 
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considera um item afirmativo como situação de segurança alimentar, comparativamente 

à EBIA, pode estar subestimando a real prevalência de IA em domicílios com gestantes. 

Ressalta-se que nos processos de validação de instrumentos psicométricos são 

importantes também considerar, além da abordagem estatística, a concepção teórica que 

fundamentou a sua elaboração[4,10,13,19]. Assim, modificações na estrutura original da 

escala curta requerem outros procedimentos analíticos de validação[4,10] os quais não 

consistiram em objetivo desse estudo. 

Do ponto de vista epidemiológico, a combinação de abordagens psicométricas 

tradicionais e o modelo de Rasch, conforme foi realizado nesse estudo, parece ser uma 

estratégia útil em fornecer informações relevantes quanto ao desempenho da escala curta 

no diagnóstico de IA em domicílios com gestantes.    

 

Conclusões 

 

Nessa investigação, a escala curta norte-americana apresentou validade e 

confiabilidade na mensuração da IA, sustentada na alta consistência entre as respostas. A 

junção de itens na escala foi realizada a fim de melhorar o seu desempenho estatístico na 

avaliação da IA e não produziu modificações no formato original da escala e nem na sua 

consistência interna. Contudo, replicações desses achados em outras investigações 

epidemiológicas envolvendo a população de gestantes são necessárias para confirmar os 

resultados encontrados.   

À guisa de conclusão, a produção de conhecimento sobre a validação de 

instrumento psicométrico para mensuração da prevalência de IA na gestação poderá 

subsidiar a (re)formulação de políticas de alimentação e nutrição com vistas à promoção 

da segurança alimentar e nutricional às mulheres na fase gestacional, articulada às 
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estratégias de saúde da mulher em vigor no âmbito da atenção pré-natal no SUS (Sistema 

Único de Saúde).  
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Apêndices 

 

Tabela 1. Indicadores (itens) da versão curta da Escala Norte-americana de Segurança 

Alimentar adaptada de Bickel et al.[4] e Santos et al.[6] para gestantes. 

Item (questões) Resposta Pontuação 

Item 1 (q1). Nos últimos doze meses alguma vez terminou a comida 

da casa e a Sra. não tinha dinheiro para comprar mais?* 

Sim 1 

Não 0 

Item 2 (q2). Nos últimos doze meses a Sra. pôde oferecer uma 

alimentação variada, com feijão, arroz, carne, saladas e frutas para 

sua família?* 

Sim 0 

Não 1 

Item 3 (q3). Nos últimos doze meses a Sra. ou alguma outra pessoa 

na sua casa tiveram que diminuir a quantidade de comida ou não fazer 

alguma refeição por falta de dinheiro para comprar mais?* 

Sim 1 

Não 0 

Item 4 (q4). Em quantos meses isso aconteceu? *  

 

Sim 1 

Não 0 

Item 5 (q5). Nos últimos doze meses a Sra. comeu menos do que 

gostaria porque não tinha dinheiro para comprar mais comida? 

Sim 1 

Não 0 

Item 6 (q6). Nos últimos doze meses a Sra. sentiu fome, mas não 

comeu porque não tinha dinheiro para comprar mais comida? 

Sim 1 

Não 0 

*Itens agrupados (q12 ´q1 + q2´; q34 ´q3 + q4´) no modelo selecionado na análise fatorial confirmatória e nas análises de Rasch.       
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Tabela 2 - Distribuição das características sociodemográficas e ambientais na população 

estudada. Santo Antônio de Jesus, Bahia. 2014-2015. 

 

Variáveis (n=245) n % 

      

Renda familiar (salários mínimos)   

       < 2 51 20,82 

      2 a 4 129 52,65 

      ≥ 5 65 26,53 

   

Recebimento de Bolsa família   

      Sim 54 22,04 

      Não 191 77,96 

   

Escolaridade (anos de estudo)   

     8 ou mais  94 38,37 

     Até 7 151 61,63 

   

Situação conjugal   

     Com companheiro 196 80,00 

     Sem companheiro 49 20,00 

   

Situação no mercado de trabalho   

     Trabalha 104 42,45 

     Desempregada 141 57,55 

   

Cor de pele   

     Não preta 30 12,24 

     Preta 215 87,76 

   

Número de moradores no domicílio   

     < 4 148 60,41 

     ≥ 4 97 39,59 
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Tabela 3 - Fator (construto), indicadores e suas respectivas cargas fatoriais, variâncias, 

valores de p e os índices de bondade de ajuste dos modelos (inicial e final) obtidos na 

análise fatorial.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

. 

Fator (F) ou construto Indicador % 

Carga 

fatorial 

Variância 

(%) 

Valor de 

p† 

Insegurança alimentar   0,999 99,0 <0,0001 

 Item q11*  0,141  0,240 

 Item q22*  0,168  <0,0001 

 Item q12**  0,631 40,0 <0,0001 

 Sim 31,0    

 Não 69,0    

 Item q33*  0,917  0,001 

 Item q44*  0,917  0,001 

 Item q34**  0,857 74,0 <0,0001 

 Não 87,0    

 Sim 13,0    

 Item q55*  0,311  <0,0001 

 Item q5**  0,853 73,0 <0,0001 

 Não 84,0    

 Sim 16,0    

 Item q66*  0,434  0,001 

 Item q6**  0,858 74,0 <0,0001 

 Não 94,0    

  Sim 6,0       

     

Índices de ajuste de bondade do modelo     

 
Modelo 

inicial 

Modelo 

 final#     

WRMR 0,640 0,432     

RMSEA 0,056 0,034     

CFI 0,985 0,997       

TLI 0,972 0,993     

1Item q1. Nos últimos doze meses alguma vez terminou a comida da casa e a Sra. não tinha dinheiro para comprar mais?; 2Item q2. Nos 
últimos doze meses a Sra. pôde oferecer uma alimentação variada, com feijão, arroz, carne, saladas e frutas para sua família?; 3Item q3. 

Nos últimos doze meses a Sra. ou alguma outra pessoa na sua casa tiveram que diminuir a quantidade de comida ou não fazer alguma 
refeição por falta de dinheiro para comprar mais?; 4Item q4. Em quantos meses isso aconteceu?; 5Item q5. Nos últimos doze meses a 

Sra. comeu menos do que gostaria porque não tinha dinheiro para comprar mais comida?; 6Item q6. Nos últimos doze meses a Sra. sentiu 

fome, mas não comeu porque não tinha dinheiro para comprar mais comida? 
*Itens da escala curta do modelo inicial na análise fatorial. 
**Itens da escala curta do modelo final selecionado na análise fatorial confirmatória. 
† Teste Qui-quadrado 
# Selecionado 
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C. 

 

D. 

Gráfico 1 – Comportamento dos itens (q12, q34, q5 e q6) da escala curta-norte americana 

de avaliação da segurança alimentar no modelo de Rasch em gestantes. 
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Gráfico 2 - Mapa de dificuldade de pontuação dos itens da escala curta-norte americana 

de avaliação da segurança alimentar no modelo de Rasch em gestantes. 

 

 

Gráfico 3 – Função informação dos itens da escala curta-norte americana de avaliação da 

segurança alimentar no modelo de Rasch em gestantes. 
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Gráfico 4 – Estimativas da estatística OUTFIT para os itens da escala curta-norte 

americana de avaliação da segurança alimentar no modelo de Rasch em gestantes. 

 

 

Gráfico 5 - Estimativas da estatística INFIT para os itens da escala curta-norte americana 

de avaliação da segurança alimentar no modelo de Rasch em gestantes. 
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Artigo 3 

 

Insegurança alimentar, cuidado pré-natal e outros determinantes da anemia em 

mulheres grávidas: modelo conceitual hierarquizado 

 

Food insecurity, prenatal care and other determinants of anemia in pregnant women: 

proposal for a hierarchical conceptual framework  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este artigo será submetido à revista Public Health Nutrition. 
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Resumo 

 

Nesse estudo, investigam-se a insegurança alimentar e outros determinantes da anemia 

em mulheres grávidas. Trata-se de estudo transversal aninhado a uma coorte, do qual 

participaram 245 gestantes atendidas em Unidades de Saúde da Família do município de 

Santo Antônio de Jesus-BA. As participantes foram submetidas a exame de sangue para 

dosagem de hemoglobina, exame antropométrico e responderam a um questionário 

estruturado. Utilizou-se o parâmetro hemoglobina (Hb < 11g/dL) para a classificação do 

diagnóstico de anemia. A insegurança alimentar foi avaliada por meio da escala curta 

norte-americana de avaliação da segurança alimentar. Para as análises estatísticas adotou-

se a regressão logística, tomando-se como base um modelo conceitual hierarquizado 

definido a priori, que possibilitou a mensuração da decomposição do efeito total em seus 

componentes não mediado e mediado nos níveis hierárquicos propostos. A prevalência 

de anemia na população estudada foi de 21,8% e a média de hemoglobina foi de 12,06 

g/dL (dp 1,27). A situação de insegurança alimentar foi identificada em 28,16% das 

gestantes. A média de idade materna foi de 25,82 anos (dp 5,94). Após hierarquização, 

permaneceram significantes as variáveis associadas à anemia: insegurança alimentar 

(OR=3,63; IC95%: 1,77 – 7,45), não realização de pré-natal (OR=5,15; IC95%: 1,43 - 

18,50), multiparidade (OR=2,27; IC95%: 1,02 – 5,05) e a não suplementação 

medicamentosa de ferro (OR=2,45; IC95%: 1,04 – 5,76). Os resultados indicaram ainda 

que os fatores socioeconômicos e ambientais foram mediados em grande parte pela 

insegurança alimentar e pelos fatores de cuidado pré-natal. Nesse estudo, a chance de 

ocorrência de anemia em gestantes foi significantemente maior, principalmente, entre 

aquelas que estavam em situação de insegurança alimentar, não realizaram o pré-natal, 

eram multíparas e não fizeram a suplementação de ferro. 



106 
 

 

Palavras-chaves: Saúde da mulher, Gestantes, Anemia, Cuidado pré-natal, Insegurança 

alimentar, Segurança Alimentar e Nutricional 

 

Abstract 

 

In this study we investigate food insecurity and other determinants for anemia in pregnant women. 

A cross-sectional, cohort-nested study, with the participation of 245 pregnant women cared for 

at a Family Health Units of the municipality of Santo Antônio de Jesus, Bahia. The participants 

underwent blood tests for hemoglobin levels, anthropometric examination and answered a 

structured questionnaire.  The hemoglobin parameter (Hb < 11g/dL) was used for classification 

of the diagnosis of anemia. Food insecurity was evaluated using the North American short scale 

food insecurity assessment.  Logistic regression was adopted for statistical analyses, based on a 

hierarchical conceptual model which permitted the measurement of the decomposition of the total 

effect of its components not mediated and mediated using the proposed hierarchical levels. The 

prevalence of anemia in the studied population was of 21.8% and the average of hemoglobin was 

of 12.06 g/dL (dp 1.27). The situation of food insecurity was identified for 28.16% of the pregnant 

women. The average maternal age was 25.82 years (dp 5.94). After ranking, the variables 

associated with anemia remained significant:   food insecurity (OR=3.63; IC95%: 1.77 – 7.45), 

not undergoing prenatal care (OR=5.15; IC95%: 1.43 – 18.50), multiparity (OR=2.27; IC95%: 

1.02 – 5.05) and non-supplementation of iron medication (OR=2.45; IC95%: 1.04 – 5.76). The 

results also indicated that socio-economic and environmental factors were mediated largely by 

food insecurity and prenatal care factors.  In the present study, the chance of occurrence of 

anemia in pregnant women was significantly higher, mainly among those in situations of food 

insecurity, not performing prenatal care, multiparity and not having received iron supplements. 
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Introdução 

 

 

 

A gestação é uma fase de vulnerabilidade fisiológica na vida da mulher e envolve 

alterações biológicas, físicas e psicossociais(1). Nesse sentido, as mulheres grávidas se 

constituem grupo prioritário no desenvolvimento de cuidados específicos, ações e 

políticas de Saúde Pública, por envolver não apenas a saúde da mulher-mãe, mas também, 

a saúde da criança(2,3,4).  

Contudo, uma parcela elevada de mulheres na fase grávido-puerperal ainda 

expressa altos índices de anemia, mesmo após a implementação de programas e políticas 

de Saúde Pública com vistas ao controle desse problema, em especial na gestação. Isso 

pode ser observado, por exemplo, com a suplementação medicamentosa de ferro e a 

fortificação das farinhas de trigo e milho com ferro e ácido fólico, de modo que há que se 

conjecturar a efetividade destas ações(5,6).  

A anemia é representada pela diminuição da concentração sanguínea de 

hemoglobina, cuja principal etiologia é caracterizada pela biossíntese anormal de 

hemoglobina. Nesse sentido, a anemia ferropriva e a anemia de doença crônica (presente 

em processos infecciosos, inflamatórios ou neoplásicos) correspondem aos tipos mais 

comuns por distúrbios no metabolismo do ferro. Tem-se ainda a anemia decorrente de 

hemoglobinopatias(7,8). 

De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde)(4), a anemia ferropriva é 

a condição de deficiência nutricional mais prevalente no mundo e acomete, 

principalmente, mulheres em idade reprodutiva, gestantes e crianças. Estima-se para 

gestantes uma prevalência global desse problema de 41,8%, e de 29,1% para o Brasil(4). 

Na gravidez, em especial no segundo e terceiro trimestres, são necessários 4 a 5mg diários 

de ferro para garantir o balanço desse nutriente(7).  
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A anemia ferropriva é o resultado de uma evolução por estágios sucessivos de 

deficiência de ferro até que se instale o déficit de hemoglobina(4). Dessa maneira, a OMS 

sugere a anemia como um proxi de anemia ferropriva e esta como um estimador da 

prevalência geral de ferropenia em populações de países subdesenvolvidos e em 

desenvolvimento que não tenham outro marcador importante de anemia(4). Em que pese 

a importância dessa proposição da OMS para a formulação de estratégias de controle da 

anemia em gestantes, alguns estudos têm sinalizado que as parcelas de anemia atribuídas 

à deficiência materna de ferro foram aquém do esperado, indicando a necessidade de 

cautela quanto ao uso da prevalência de anemia como um proxi de anemia ferropriva e 

desta como um estimador de ferropenia nessa fase do ciclo vital(5,35).  

A ocorrência de anemia na gestação está associada a condições socioambientais e 

econômicas, aos cuidados no pré-natal, aos aspectos comportamentais e aos fatores 

nutricionais, em especial o estado nutricional antropométrico e o consumo alimentar 

(particularmente de alimentos fontes de ferro ou que melhoram sua biodisponibilidade) 

(2,6,9).  

Conforme Fischer et al.(10), as mulheres em idade reprodutiva e as gestantes 

apresentam maiores chances de desenvolverem anemia, principalmente, em contextos de 

insegurança alimentar (IA), marcados pela diminuição da quantidade e qualidade dos 

alimentos consumidos. Segundo resultados de pesquisa conduzida por esses autores, a 

chance ajustada de ter anemia era 31-43% maior entre as mulheres que viviam em 

situação de IA.  

Entende-se que o conhecimento desses fatores pode contribuir para o controle da 

anemia na gestação, e mitigar os prejuízos à saúde e à qualidade de vida da mulher e do 

concepto, tais como:  a ocorrência de comprometimento cardíaco e imunológico, e, 
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consequentemente, a redução da mortalidade materna e perinatal, da prematuridade e do 

baixo peso ao nascer(11). 

Por outro lado, no Brasil são escassos estudos sobre a investigação da relação entre 

IA e a prevalência de anemia em gestantes, sobretudo, analisada em conjunto com outros 

determinantes (socioeconômicos, demográficos, ambientais, de cuidados no pré-natal, 

comportamentais e nutricionais) e, particularmente, estabelecida por meio de modelo 

conceitual hierarquizado. 

Segundo Teles-Santos(12), a modelagem hierarquizada pode se configurar em uma 

alternativa aplicável a estudos epidemiológicos com um elevado número de covariáveis. 

Dessa maneira, a decisão de incluir variáveis em uma análise de fatores de risco para um 

dado desfecho não deve se basear exclusivamente na significância estatística, mas, 

necessita considerar a abordagem de uma estrutura conceitual hierarquizada, envolvendo 

vários níveis(12-14). Assim, ao se investigar fatores associados à gênese, neste caso da 

anemia na gestação, pode-se determinar níveis de entradas para as diversas variáveis, 

desde que, em cada nível, haja uma inter-relação entre elas(12,14). 

Para tanto, parte-se da hipótese de que a anemia não é uma condição nutricional e 

de saúde determinada apenas por fatores biológicos, mas, que envolve também um 

conjunto de determinantes socioeconômicos, demográficos, ambientais, de cuidados no 

pré-natal e de estilos de vida entre outros, o que implica considerar os seus diferentes 

níveis de determinação(15).  

Diante o exposto, o objetivo desse estudo é identificar a prevalência de anemia e 

sua relação com a IA e outros determinantes em mulheres grávidas, a partir de um modelo 

conceitual hierarquizado, que possibilite a mensuração da decomposição do efeito total 

em seus componentes não mediado (ou direto).  

. 
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Material e métodos 

 

Desenho do estudo 

 

Trata-se de estudo transversal aninhado à uma coorte de gestantes da zona urbana 

do município de Santo Antônio de Jesus, Bahia, realizado entre fevereiro de 2014 a 

fevereiro de 2015. O estudo integrou a pesquisa mais ampla “Fatores de riscos 

nutricionais e genéticos durante a gestação associados ao baixo peso ao 

nascer/prematuridade: coorte NISAMI”2.  

O município de Santo Antônio de Jesus está localizado no Recôncavo Sul Baiano, 

com área territorial de 261 Km2, distando 187 Km da cidade de Salvador, capital do 

Estado da Bahia. Conta com 90.949 habitantes, 79.271 residentes na zona urbana, 11.676 

na zona rural, distribuídos em 47.963 mulheres e 42.986 homens(16). É considerado o polo 

comercial e de serviços do Recôncavo da Bahia. A maioria populacional é de 

trabalhadores assalariados do comércio local. O índice de desenvolvimento humano do 

município é 0,700, ocupando a 1904º colocação em nível nacional(16).  

Uma amostra aleatória de mulheres gestantes de 14 a 49 anos foi selecionada no 

período de janeiro e fevereiro de 2014. As gestantes foram selecionadas por ocasião das 

consultas de pré-natal nas USF (Unidades de Saúde da Família) do município. Após essa 

etapa, agendou-se (via contato telefônico) entrevista no domicílio da gestante para a 

aplicação da escala de avaliação da IA, a qual ocorreu entre dezembro e fevereiro de 2015. 

                                                 
2Coorte financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), processo 

nº481509/2012-7/ 2013. NISAMI (Núcleo de Investigação em Saúde Materno-Infantil).                                                                                                                                                                          
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Para efeito do cálculo do poder amostral de 80% para a amostra de 245 mulheres 

grávidas utilizada nesse estudo, considerou-se a prevalência de anemia de 29,1% 

estimada pela OMS(4) para o Brasil, erro amostral de 8% e confiança de 95%.  

 

Critérios de elegibilidade 

 

Foram incluídas no estudo mulheres grávidas sem e com morbidades associadas - 

com recorte apenas para aquelas com anemia, diabetes (gestacional ou clínica) e 

hipertensão arterial (gestacional ou clínica), residentes e domiciliadas na zona urbana do 

município, adolescentes e adultas, com idade gestacional de até 32 semanas no momento 

da captação e que frequentavam o serviço de atenção ao pré-natal das USF do município 

investigado. Aquelas mulheres com gestação múltipla, ou que apresentaram problemas 

de saúde como pré-eclâmpsia, problemas renais e HIV não foram incluídas no estudo. 

Entretanto, estas condições não foram identificadas entre as gestantes selecionadas. 

 

Modelo conceitual 

 

Para o estudo dos determinantes da anemia estabeleceu-se o modelo conceitual 

hierarquizado (Figura 1 - Apêndices), que englobou os fatores organizados 

hierarquicamente em 3 níveis de acordo com suas relações proximal-intermediária-distal 

para o desfecho considerado (anemia). Esta estratégia possibilitou mensurar a 

decomposição do efeito total em não mediado (ou direto) e estudar o efeito mediado (ou 

indireto) nos níveis hierárquicos propostos(13,17).  
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Variáveis do estudo 

 

Utilizou-se questionário estruturado para a obtenção de informações relativas às 

condições socioeconômicas, demográficas, biológicas, ambientais e de cuidados no pré-

natal. Esse questionário foi aplicado por equipe previamente treinada, composta por 

nutricionistas e estudantes de nutrição.  

As variáveis independentes representadas por fatores socioeconômicos e 

ambientais (Nível 1: Bloco I) foram: renda familiar [<2 salários mínimos (0), ≥ 2-4 

salários mínimos (1), ≥ 5 salários mínimos (2)], escolaridade materna [≤7 anos de estudo 

(1), 8 ou mais anos de estudo (0)], recebimento de bolsa família [sim (0); não (1)], cor de 

pele [preta  (1),   não preta (branco/pardo) (0)], situação conjugal [com companheiro (0); 

sem companheiro (1)], situação no mercado de trabalho [trabalha (0), desempregada (1)], 

número de pessoas no domicílio [≥4 pessoas (1); <4 pessoas (0)]. A variável insegurança 

alimentar [não (0); sim (1)] foi disposta no nível 2 (bloco II). O nível 3 foi composto pelas 

variáveis de cuidados no pré-natal (bloco III.a): idade gestacional (em meses) [I 

Trimestre gestacional (0); II Trimestre gestacional (1), III Trimestre gestacional (2)], 

Trimestre de início do pré-natal [I (0), II (1), III (2)]; número de consultas no pré-natal, 

[<6 consultas (1), 6 a 9 consultas (0), ≥10 consultas (2)], suplementação medicamentosa 

com sulfato ferroso/ácido fólico [sim (0); não (1)]; nutricionais (bloco III.b): recebimento 

de orientação nutricional no pré-natal [sim (0), não (1)], estado nutricional 

antropométrico pré-gestacional [baixo peso (1); adequado (0), excesso de peso (2)]; 

estilos de vida e maternos (bloco III.c): etilismo [não (0), sim (1)], idade [< 18 anos (1); 

18 a 30 anos (0); > 30 anos (2)]. O peso pré-gestacional foi obtido do cartão da gestante 

e quando este não estava disponível, registrava-se o peso referido. A altura da mulher 

grávida foi aferida por pesquisadores e estudantes do Curso de Nutrição da UFRB 
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previamente treinados. Na aferição da altura, utilizou-se o estadiômetro marca Welmy 

com capacidade de 2000 mm e sensibilidade de 0,5 cm. Essas medidas foram tomadas 

em duplicata. Aceitou-se a variação máxima de 0,5cm para medição do comprimento(18). 

Baseou-se no Índice de Massa Corporal (IMC) pré-gestacional como variável proxy do 

estado nutricional antropométrico pré-gestacional materno. Este foi classificado com base 

nos parâmetros do Institut of Medicine (IOM)(19), a saber: baixo peso (IMC < 18,5 

kg/altura2), peso adequado (IMC= 18,5 a 24,9 kg/altura2) e excesso de peso – 

sobrepeso/obesidade (IMC ≥25 kg/altura2). A IA foi avaliada por meio da versão curta da 

Escala de Segurança Alimentar, do United States Department of Agriculture (USDA)(20) 

– que inclui seis questões referentes à alimentação dos 12 meses anteriores à entrevista. 

Essa escala gera um escore que varia de 0 a 6 (Tabela 1 - Apêndices). Em quatro questões 

cada resposta positiva corresponde a um ponto, enquanto em uma das questões o ponto é 

dado na resposta negativa e em outra, a pontuação corresponde ao tempo de exposição 

em que houve diminuição na quantidade de comida por falta de dinheiro. O escore é 

calculado pela soma desses pontos. Considera-se como segurança alimentar para aquelas 

gestantes que atingem um ponto; insegurança sem fome para aquelas que somam entre 

dois e quatro pontos e com fome quando o escore atinge cinco ou seis pontos(21). Optou-

se pelo uso da escala curta em virtude desta compreender um intervalo de tempo maior 

em relação ao período de sua aplicação qual seja os últimos doze meses que antecederam 

a entrevista, considerando-se, que nesse estudo, a escala foi aplicada ao final da gestação, 

entre dezembro e fevereiro de 2015, com vistas a identificar a situação de insegurança 

alimentar domiciliar entre gestantes. Vale mencionar que essa escala foi validada em 

estudo conduzido por Santos(22) em domicílios com gestantes. As variáveis foram 

categorizadas de forma dicotômica na análise descritiva e na modelagem hierarquizada.  
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A variável dependente foi representada pela anemia, categorizada da seguinte 

forma: sem anemia (Hb>11g/dL) - não (0), com anemia (Hb<11g/dL) - sim (1). As 

informações sobre a concentração de hemoglobina foram obtidas por meio de coletas e 

análises sanguíneas realizadas em um único laboratório prestador de serviços de análises 

clínicas credenciado pelo SUS (Sistema Único de Saúde) no Município de Santo Antônio 

de Jesus, que atende gestantes assistidas nas USF. Este laboratório é equipado com 

material e aparelhagem apropriados para a coleta e processamento das amostras, com 

equipe especializada e responsável pela padronização dos procedimentos de 

processamento e biossegurança das amostras de sangue para a realização do hemograma 

e outros exames do pré-natal. A concentração de hemoglobina foi obtida por meio da 

técnica da cianometahemoglobina direta.  

A idade gestacional foi calculada com base na data da última menstruação (DUM) 

disponível no cartão da gestante ou por meio do registro da idade gestacional da primeira 

ultrassonografia realizada até o final do primeiro trimestre gestacional.   

 

Análise estatística 

 

Nas análises bivariada e multivariada em blocos hierarquizados, modelou-se a 

variável dependente (anemia) por meio da aplicação do modelo de regressão logístico (23). 

Esta modelagem permite ainda estimar a razão de chance (OR), com seus respectivos 

intervalos de confiança (IC 95%), quando se compara o grupo exposto em relação ao 

grupo de referência do determinante específico. Vale mencionar que para desfechos com 

prevalência alta tem sido recomendada a utilização da estimativa das razões de 

prevalência (RP), por meio de Regressão de Poisson, em detrimento da OR, pois são mais 

conservadoras e com intervalos de confiança menores, diminuindo, assim, o erro na 
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estimativa da medida do desfecho (24). No entanto, nesse estudo não foi identificado 

aumento considerável no valor do fator de superestimação da medida do desfecho com o 

uso da OR em comparação com as estimativas das RP. 

Nas análises bivariadas, os dados faltantes (missing) foram imputados, atribuindo-

lhes o valor modal, conforme proposto por Twisk(25). 

As análises multivariadas intra-bloco foram aplicadas para selecionar as variáveis 

que compuseram cada um dos blocos na análise hierarquizada, adotando-se o nível de 

significância de 10% (P ≤ 0.10). Posteriormente, realizou-se a análise hierarquizada que 

consistiu no ajuste de uma sequência de modelos de regressão logístico, incluindo, passo 

a passo, os blocos de possíveis determinantes de acordo com o modelo conceitual pré-

estabelecido (Fig.1). Dessa forma, pôde-se obter as estimativas de Odds ratio (OR), com 

seu intervalo de 95% de confiança (IC95%), pelos diferentes modelos (A, B e C), 

examinando-se os possíveis caminhos pelos quais os determinantes atuariam. O Modelo 

A (bloco I) estimou o efeito total dos determinantes socioeconômicos e ambientais. O 

Modelo B (bloco II), incluindo determinantes do respectivo bloco estimou o efeito dos 

determinantes socioeconômicos não mediados pelo correspondente bloco. O Modelo B e 

C (bloco III) estimaram o efeito dos determinantes socioeconômicos/ambientais não 

mediado pelos correspondentes fatores do bloco (III.a) tomados isoladamente. O Modelo 

E (Bloco III.a) estimou o efeito dos determinantes socioeconômicos e ambientais não 

mediados simultaneamente pelos determinantes do bloco III.a, e os efeitos totais desse 

bloco. O Modelo D resultou do ajuste pelo modelo E. Na análise hierarquizada foram 

mantidas aquelas variáveis que permaneceram associadas à anemia, após controladas para 

as variáveis de confusão do mesmo nível e para aquelas hierarquicamente superiores(26,27).  

A qualidade de ajustamento dos modelos foi avaliada pelo critério de informação 

de Akaike (AIC). Esse critério foi proposto por Akaike(28), e é definido como: AIC = -
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2ln(L) + 2p e BIC=-2ln(L)+pln(n), em que L é a função de verossimilhança; n é o número 

de observações e p o número de parâmetros ajustados. 

 A digitação dos dados foi realizada no EPIinfo versão 6.04 e as análises 

estatísticas foram feitas no pacote estatístico STATA for Mac (StataCorp, College 

Station), versão 12.0. 

 

Aspectos éticos 

 

 

O projeto maior, do qual o presente estudo faz parte, foi avaliado e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Adventista de Fisioterapia da Bahia, sob o 

parecer 050/10 (Anexos). 

 

Resultados 

 

A caracterização socioambiental, econômica, demográfica, de cuidados no pré-

natal, comportamental e nutricional materna está apresentada na Tabela 2 (Apêndices).  

A renda familiar entre 2 e 4 salários mínimos foi identificada em 52,65% das 

mulheres. A maioria delas (77,96%) não era beneficiada pelo Programa Bolsa Família; 

80,00% tinha companheiro; 57,55% estavam desempregadas; a maior parte era de cor de 

pele preta (87,76%) e residia em domicílios com 4 ou mais moradores (60,41%). 71,84% 

dos domicílios com gestantes estavam em situação de segurança alimentar e 28,16% em 

situação de insegurança alimentar, sendo 24,48% em insegurança sem fome e 3,68% em 

insegurança com fome.   

Em relação às características relacionadas ao cuidado no pré-natal, a maioria das 

mães: não havia planejado a gravidez (59,18%), realizou o pré-natal (76,33%), iniciou o 
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pré-natal no segundo trimestre gestacional (77,14%), encontrava-se no segundo trimestre 

gestacional (79,59%) e realizou dez ou mais consultas no pré-natal (80,82%); 55,51% 

eram multíparas e 64,08% referiram fazer uso de suplementação medicamentosa com 

sulfato ferroso. 

Quanto às características comportamentais, nutricionais e maternas, identificou-

se que: 85,71% não faziam uso de bebida alcoólica e 54,29% não receberam orientação 

nutricional no pré-natal; o estado nutricional antropométrico de baixo peso e de excesso 

de peso pré-gestacional foram identificados em 56,33% e 34,69% das entrevistadas, 

respectivamente; a idade materna entre 18 e 30 anos foi referida por 69,39% delas, sendo 

a média de idade de 25,82 anos (dp 5,94). 

A prevalência de anemia na população estudada foi de 21,8% (IC95%: 16,89-27,7) 

e a média de hemoglobina foi de 12,06 g/dL (dp 1,27). Nesse estudo, não foram 

identificadas gestantes com níveis de Hb < 7,0 g/dL, ou seja, com anemia grave, conforme 

os critérios de classificação da OMS(4). 

Na análise bivariada (Tabela 2 - Apêndices), os resultados mostraram que a 

prevalência de anemia, comparativamente, foi estatisticamente maior entre as gestantes 

que estavam desempregadas (p=0,01), viviam em domicílios com 4 ou mais pessoas 

(p=0,02), não realizaram o pré-natal (p<0,01), eram multíparas (p=0,04), não fizeram uso 

de suplementação medicamentosa de ferro (p=0,02) e estavam em situação de 

insegurança alimentar (p<0,0001). As variáveis situação conjugal, recebimento de 

orientação nutricional no pré-natal, etilismo e idade apresentaram valores de p com 

significância menor que 20% e também foram selecionadas para compor a modelagem 

multivariada hierarquizada. A variável recebimento de bolsa família, embora não tenha 

sido significante (p=0,21), também foi selecionada para a análise multivariada 

hierarquizada, por considerá-la uma variável proxy da renda e das ações promotoras de 
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saúde(29), cuja importância explicativa sobre o desfecho em questão é teoricamente bem 

estabelecida(2,3).  

A Tabela 3 (Apêndices) apresenta a decomposição das estimativas do efeito total, 

não mediado (direto) e mediado dos determinantes, obtida a partir do ajuste de três 

modelos de regressão, de acordo com o modelo conceitual previamente definido 

(Figura1). O efeito total apresentou–se estatisticamente significante para os determinantes 

(Modelos A, B e E). Assim, o efeito total foi estatisticamente significante para os 

determinantes do modelo A: situação conjugal sem companheiro (p=0,09), situação de 

desempregada no mercado de trabalho (p=0,03), número de moradores no domicílio 

maior ou igual a quatro (p=0,06) e escolaridade materna (p=0,37). No modelo B foi 

significante para a insegurança alimentar (p<0,0001). E no modelo E, permaneceram 

associadas à anemia em gestantes as variáveis: insegurança alimentar (p<0,0001), não 

realização de pré-natal (p=0,01), multiparidade (p=0,04) e a não suplementação 

medicamentosa de ferro (p=0,03). As variáveis situação no mercado de trabalho, situação 

conjugal, escolaridade materna e idade foram incorporadas e mantidas no modelo final 

por serem conhecidas como potenciais confundidoras da relação estudada. 

 Comparando-se os efeitos das associações obtidas pelos três modelos, foi 

observado, por exemplo, que a medida de associação dos determinantes situação no 

mercado de trabalho e do número de moradores no domicílio apresentaram mudança 

substancial após o ajuste pela variável do nível 2 (Modelo B). Ao comparar-se a situação 

no mercado de trabalho e o número de moradores no domicílio em relação aos seus 

respectivos grupos de referência, o efeito total foi de 2,06 e 1,83 (Modelo A). Já o efeito 

ajustado pela variável do nível 2 (Modelo B) foi de 1,62 e 1,93. Dessa forma, observou-

se que os efeitos de situação no mercado de trabalho e do número de moradores no 

domicílio na determinação da anemia em gestantes foram mediados pela insegurança 
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alimentar. O mesmo se observou no ajuste do modelo E, no qual os fatores 

socioeconômicos e ambientais foram fortemente mediados pelos fatores de cuidado pré-

natal, com destaque para a situação conjugal (sem companheiro), que passou de 1,95 

(Modelo B) para 0,78 (Modelo E). O modelo D mostrou que os fatores relacionados ao 

cuidado pré-natal foram os maiores mediadores dos fatores socioeconômicos e ambientais 

na determinação da anemia em mulheres grávidas (Tabela 3).  

 

Discussão 

 

Na presente investigação, a prevalência de anemia na gestação (21,8%), em 

termos de magnitude, situou-se como um problema moderado de saúde pública, segundo 

critérios da OMS(4). Mundialmente, a prevalência de anemia em mulheres grávidas 

reduziu de 52% para 41,8%, o que representa uma redução de 10,2 pontos percentuais(4). 

Conforme catalogação de informações epidemiológicas realizada pela OMS 

(WHO, 2008)(4), comparativamente, a prevalência de anemia em gestantes identificada 

nesse estudo se aproximou daquelas estimadas para o Brasil (29,1%) e outros países das 

Américas (24,1%), e se apresentou menor do que aquelas identificadas para países da 

África (57,1%) e Sudeste da Ásia (48,2%). Por sua vez, foi similar àquelas identificadas 

em outros estudos transversais conduzidos com gestantes por Rocha et al.(30) (21,4%), 

Paiva et al.(31) (19%) e Fujimori et al.(6) (20%); maior do que aquela encontrada por 

Miglioli et al.(29) (16%) para o Estado de Pernambuco, e por Abriha et al.(32) (19,7%) para 

grávidas de Mokelle, Etiópia; expressivamente menor do que a identificada por Ferreira 

et al.(3) (50%) para gestantes de Alagoas, e por Khader et al.(33) (38,6%) para grávidas 

palestinas; e igual àquela encontrada por Murillo et al.(34) (21,8%) para gestantes 
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atendidas em instituições prestadoras de serviços de saúde da rede pública e privada de 

Cali, Colômbia.     

Em relação às informações epidemiológicas sobre a prevalência de anemia em 

gestantes no Brasil, estudo de revisão da literatura realizado por Côrtes et al.(35) mostrou 

que desde os anos 1970, grande parte dos estudos nacionais foram desenvolvidos no 

Estado de São Paulo, com resultados que as classificam como de nível epidemiológico 

moderado a grave. Segundo as autoras desse estudo, essa situação pode ser ainda mais 

preocupante nos estados menos desenvolvidos socioeconomicamente e com menor 

acesso aos serviços de saúde. De certa maneira, esse fato corrobora as diferenças 

encontradas entre as prevalências de anemia para as distintas áreas geográficas do país.  

Outro aspecto que tem sido discutido na literatura específica e que pode estar 

relacionado com essas diferenças, refere-se aos distintos pontos de cortes para o 

diagnóstico de anemia adotados nos estudos(5). De acordo com Bresani et al.(5), a escolha 

de parâmetros hematológicos (Hb e/ou da ferritina) e os pontos de corte utilizados para o 

diagnóstico de anemia na gestação podem estar subestimando a deficiência de ferro e/ou 

superestimando a ocorrência de anemia. 

Nesse estudo, a prevalência de anemia foi significantemente maior para as 

gestantes que residiam em domicílios com mais de quatro pessoas. Investigação realizada 

com 150 grávidas da região do semi-árido de Alagoas por Ferreira et al. (3) também 

identificou essa relação.  

O número de moradores no domicílio foi uma variável do nível estrutural (nível 

1, bloco I), conforme modelo conceitual hierarquizado definido a priori (Figura 1), que 

foi importante na explicação da anemia em gestantes, como pôde ser observado nos 

modelos final e ajustados. Trata-se de uma característica socioambiental importante na 

determinação da anemia na gestação. Essa associação foi mediada pela IA, e explica-se, 
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em parte, pela redução da disponibilidade de alimentos qualitativa e quantitativamente 

adequados para as mulheres grávidas, uma vez que os alimentos disponíveis no domicílio 

são divididos por um número maior de pessoas.  

O efeito da variável número de moradores no domicílio maior que quatro pessoas 

sobre a prevalência de anemia em gestantes foi ainda maior na presença de fatores 

relacionados com o cuidado pré-natal. Isso mostra a importância do pré-natal, que sob a 

influência de fatores ambientais, pode contribuir no planejamento familiar (respeitando o 

direito da mulher de ter ou não filhos) e na redução da ocorrência de anemia na gravidez. 

Nessa investigação, a IA apresentou efeito direto na gênese da anemia em 

gestantes. Observou-se ainda que, comparativamente, a situação de IA imprimiu uma 

chance 2,63 vezes maior de gestantes desenvolverem anemia. Esse achado foi próximo 

ao encontrado por Park & Eicher-Miller(36) em estudo conduzido com gestantes 

participantes do National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), Estados 

Unidos, os quais identificaram uma chance três vezes maior de ocorrência de anemia, em 

particular por deficiência de ferro, entre as gestantes em IA, comparadas aquelas em 

segurança alimentar. 

De acordo com Fujimori et al.(37), nos países em desenvolvimento, a prática 

alimentar não atende a quantidade adequada de ferro biodisponível por conta do elevado 

preço das carnes vermelhas, considerada melhor fonte de ferro heme, por ser melhor 

absorvido. Resultados de estudo conduzido por Schlindwein & Kassouf (38) revelou que 

o padrão de consumo de carnes da população brasileira é determinado pelo nível de renda, 

escolaridade da mulher e composição familiar. Nesse sentido, gestantes sem 

companheiro, desempregadas, com baixa escolaridade, que residem em domicílios com 

mais de quatro pessoas e em situação de IA apresentam maior chance de desenvolverem 

anemia, conforme revelaram os resultados desta investigação. 
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A situação de IA é um indicador importante de desigualdades relacionadas ao 

sistema econômico, sendo a pobreza e a desigualdade social os principais determinantes 

da IA, pois compromete, principalmente, o acesso a alimentos quali-quantitativamente 

adequados. Por isso, o conhecimento desses fatores pode ser utilizado, de modo 

complementar, para o diagnóstico da IA em domicílios com gestantes(41,42). 

Nesse estudo, a prevalência de IA (28,16%) foi menor do aquela indentificada por 

Marano et al.(39) (37,78%) para gestantes de dois municípios do Rio de Janeiro e por 

Lôbo(40) (59%) para mães de João Pessoa (PB), e expressivamente maior do que aquela 

encontrada para gestantes norte-americanas (15,69%)(46). Quando comparada com os 

dados nacionais de prevalência de IA produzidos pela Pesquisa Nacional de Demografia 

e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS)(41), referente ao ano de 2006, a prevalência de 

IA desse estudo foi menor do que aquela (38%) identificada para mulheres (na faixa etária 

de 15 a 49 anos) e seus filhos (menores de 5 anos). Já em relação aos dados estimados 

pela Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio (PNAD) de 2013(42), foi menor do que 

a estimada para a região Nordeste (38,1%) e o Estado da Bahia (37,2%), porém, maior do 

que a do Brasil como um todo (22,6%) e demais regiões do país, cujos percentuais foram 

menores que 20%. 

Vale mencionar que em pesquisa na literatura específica nacional em busca de 

estudos sobre a prevalência de IA na gestação e seus efeitos na saúde e nutrição da mulher 

grávida, encontrou-se apenas as investigações conduzidas por Marano et al.(39) e Lôbo(40) 

com esse enfoque.  

O presente estudo é o primeiro a avaliar o efeito da IA sobre a anemia em gestantes 

no âmbito nacional. Isso revela, que para o Brasil, a abordagem da IA na gestação é 

recente e escassa, cujos alguns dos efeitos de sua magnitude sobre a saúde da mulher já 

foram evidenciados nesta e em outras investigações(36,39,40), devendo, portanto, os 
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resultados apresentados, somados aqueles provenientes de outros estudos bem 

conduzidos, estimular o desenvolvimento de mais pesquisas nessa direção. 

Nesse estudo, os determinantes relacionados ao cuidado pré-natal foram aqueles 

que exerceram maior efeito mediador dos fatores socioeconômicos e ambientais na 

gênese de anemia em gestantes, com destaque para  a situação conjugal sem companheiro 

e a menor escolaridade materna. Tais resultados são corroborados por aqueles já 

encontrados em outros estudos(37,43). 

Se por um lado esses achados evidenciam que além da condição biológica  que 

favorece o desenvolvimento de anemia na gestação(15), esta é não só reproduzida, mas 

também influenciada pelas condições estruturais (distais), a exemplo das condições 

ambientais (número de moradores no domicílio) e socioeconômicas (situação no mercado 

de trabalho, situação conjugal e a escolaridade materna como variáveis de ajustes no 

modelo final hierarquizado), e intermediárias (insegurança alimentar). Por outro, 

ressaltam a relevância de fatores relacionados ao cuidado pré-natal, os quais foram 

considerados, na presente investigação, como hierarquicamente proximais na 

determinação da anemia em mulheres grávidas. 

Dentre os fatores de cuidado pré-natal que integraram o modelo conceitual deste 

estudo (Figura 1), a não realização de pré-natal, a multiparidade e a não suplementação 

de ferro mostraram associação estatisticamente significante com a anemia em gestantes.  

Resultados oriundos de outros estudos(9,44), porém, com modelagens diferentes, 

também, identificaram relação entre a não realização de pré-natal e maior ocorrência de 

anemia na gravidez. Ikeanyi et al.(9) e Rezk et al.(44) encontraram maior chance de 

desenvolvimento de anemia entre as mulheres grávidas que não realizaram pré-natal, de 

modo que a não realização de pré-natal aumentou, respectivamente, em 130% (OR=2,30) 

e 25% (OR=1,25) as chances das gestantes apresentarem anemia. No estudo conduzido 
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com gestantes paulistanas, os autores(45) observaram que a realização de pré-natal se 

associou com maior concentração de Hb e menor ocorrência de anemia na gravidez.    

É cientificamente reconhecida a importância do pré-natal tanto para a saúde da 

mulher grávida como da criança(45,46). Assim, o Ministério da Saúde recomenda que o 

pré-natal deve ser iniciado precocemente, oferecer cobertura universal, ser realizado de 

forma periódica e estar integrado às demais ações curativas e de promoção à saúde 

materno-infantil, devendo ser realizado um número mínimo de seis consultas(46,47). Deve 

incluir ainda a realização de procedimentos clínicos indispensáveis para o 

acompanhamento da gravidez, como exames laboratoriais, vacinas, atividades educativas 

e planejamento familiar (46,47).  

Segundo Rasia & Albernaz(47), em que pesem os avanços em relação ao aumento 

da cobertura pré-natal no Brasil, ainda é possível identificar desigualdade dos cuidados 

pré-natais oferecidos à gestante. As mulheres grávidas com condições socioeconômicas 

desfavoráveis, menor escolaridade e residentes de áreas rurais - que, por seu turno, são 

fatores que se associam a piores condições de saúde e nutrição - continuam sendo as que 

menos buscam a atenção pré-natal, evidenciando a desigualdade social e geográfica, a 

qual reflete no acesso precário aos serviços de saúde, a exemplo do pré-natal, obedecendo 

à lei dos cuidados inversos(47,48). 

Há de se considerar ainda, para além de aspectos epidemiológicos, a influência de 

outros fatores de impressão e expressão socioantropológicos à não realização de pré-natal 

por algumas mulheres grávidas. Para tanto, é necessário compreender os seus significados 

e representações sociais sobre a gestação e a realização ou não de pré-natal. Nesse sentido, 

estudo de revisão realizado por Silva et al.(49) revelaram que os significados sobre o pré-

natal envolveram aspectos socioculturais, familiares e emocionais. Para algumas mães do 

referido estudo(41), a gestação não foi considerada como um momento alegre e especial 
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em suas vidas, e a não realização de pré-natal foi devida à insegurança e medo de 

imprevistos e punições dos profissionais de saúde, caracterizando uma visão negativa 

destas mulheres sobre o pré-natal. Figurou, também, a importância de abordagens 

cuidadoras que integrem a família e considerem as necessidades da mulher enquanto 

sujeito, suas dificuldades, expectativas e sentimentos envolvidos com a gestação(49). 

Nesse estudo, a maior paridade entre as mães associou-se à maior chance de 

ocorrência de anemia (OR=2,27). Resultados oriundos de outras investigações (37,43) 

mostraram que a prevalência de anemia em mulheres aumenta com as gestações 

subseqüentes em decorrência da depleção dos estoques de ferro. É válido comentar que a 

ocorrência de anemia decorrente do comprometimento das reservas orgânicas de ferro, 

também pode estar atrelada ao menor intervalo interpartal e às condições sociais e 

econômicas, que determinam a alimentação quali-quantitativamente inadequada e a IA, e 

à espoliação provocada por parasitoses intestinais, mais frequente entre as gestantes que 

vivem em domicílios com precárias condições de saneamento ambiental (37).  

A não suplementação medicamentosa de ferro também foi outro fator relacionado 

ao cuidado pré-natal que se apresentou como fator de risco para a anemia entre as 

gestantes desse estudo, conferindo-lhe aumento de chance de ocorrência da doença em 

145% (OR=2,45) entre aquelas que fizeram uso da suplementação, comparadas com as 

que não fizeram. Resultados de outros estudos (50,51) corroboram esse achado. Conforme 

estudo realizado por Wendt et al.(50) com mulheres grávidas indianas, os autores 

identificaram chance 37% (OR=1,37) maior de anemia para as gestantes que não fizeram 

uso da suplementação de ferro. Outra investigação, conduzida por Ononge et al.(51) com 

gestantes de Uganda, revelou que a não realização de suplementação de ferro aumentava 

a chance em 66% (OR=1,66) de ocorrência de anemia. Já os resultados de ensaio clínico 

envolvendo gestantes espanholas não mostrou efeito da suplementação de ferro na 
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redução da anemia na gravidez(52). No Brasil, ensaio clínico realizado em Recife-PE, 

visando avaliar a efetividade de esquemas terapêuticos utilizando sulfato ferroso em 

gestantes com anemia, revelou que o tratamento diário foi eficaz na melhora nas 

concentrações séricas de hemoglobina e ferritina(53). 

Ainda que se identifique na literatura específica alguns dissensos sobre a 

efetividade da suplementação de ferro em gestantes, estudos bem conduzidos(50-53) e 

metanálise(11) mostram efeitos significativos da suplementação de ferro na melhora dos 

índices de anemia em mulheres grávidas e de seus impactos na redução da mortalidade 

materna, do retardo de crescimento intrauterino, do baixo peso ao nascer e das baixas 

reservas de ferro do recém-nascido. 

Nesse contexto, é mister destacar que em 2005, o Ministério da Saúde do Brasil 

instituiu o Programa Nacional de Suplementação de Ferro com o objetivo de promover a 

suplementação universal de crianças de 6 a 18 meses, gestantes a partir da 20ª semana e 

mulheres no pós-parto, e controlar a prevalência de anemia nesses grupos(46). 

No plano do desenvolvimento de políticas para o controle da anemia no Brasil, 

destacam-se, além do programa de suplementação medicamentosa de ferro e ácido fólico, 

o programa da fortificação das farinhas de trigo e milho com ferro e ácido fólico, 

implementado em 2004(6,54).  

Embora os resultados de estudo de abrangência nacional(6), que avaliou o impacto 

da fortificação das farinhas de trigo e milho com ferro e ácido fólico nas concentrações 

séricas de hemoglobina de gestantes mostrarem redução significativa da prevalência de 

anemia de 25% para 20% na amostra total (n=12.119), esta ainda continua elevada (com 

nível moderado) nas regiões Nordeste (29%), Centro-Oeste (27,8%) e Norte (25%). Esse 

resultado pode ser reflexo da influência de fatores socioeconômicos, demográficos e 
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ambientais que se comportam e se distribuem de maneira distinta nessas regiões do país, 

em relação às regiões Sul e Sudeste, cujas prevalências foram de nível leve(6). 

Ressalta-se que um dos fatores relacionados à efetividade dessa estratégia é o 

consumo das farinhas de trigo e milho fortificadas, em particular pelas mulheres 

grávidas(54). Assim, é possível que a situação de IA, a qual também tem estreita relação 

com os aspectos socioeconômicos (renda familiar, preço das farinhas, etc), ambientais 

(número de moradores no domicílio) e comportamentais, comprometa o acesso e o 

consumo destes alimentos(55), além de outros qualiquantitativamente adequados e fontes 

de ferro biodisponível, contribuindo, desse modo, para o aumento da prevalência de 

anemia, em especial por deficiência de ferro em gestantes.  

Assim, torna-se prioritário o desenvolvimento de estratégias de controle da 

prevalência de anemia na gestação que primem pela intersetorialidade das ações, como 

um dos eixos de sua orientação, e estejam articuladas com o Sistema e a Política Nacional 

de Segurança Alimentar e Nutricional, visando assegurar o direito humano à alimentação 

adequada.  

Sobressai-se ainda a importância do desenvolvimento de estratégias de educação 

nutricional no contexto do pré-natal, com vistas à adoção de práticas alimentares 

saudáveis pelas gestantes, priorizando o consumo de alimentos que são fontes de ferro, e 

de outros nutrientes relacionados com a síntese de hemoglobina (vitaminas A, B12, B9 

entre outros) como forma de contribuir para o estado nutricional e de saúde favoráveis ao 

grupo materno-infantil. 

Do ponto de vista metodológico, tem-se que considerar que mesmo ajustando 

estatisticamente os modelos deste estudo por distintos fatores confundidores, 

investigações com desenho de corte transversal apresentam algumas limitações. Dentre 

elas, destaca-se aquela que impede o cumprimento da assunção da temporalidade, 
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especialmente importante quando não se pode determinar a extensão temporal das 

variáveis de exposição sobre o desfecho. Por conseguinte, o desenho transversal não 

permite estabelecer uma relação de causa e efeito entre os eventos estudados, mas, 

identificar associações entre os mesmos(56). Contudo, recorreu-se a um método de análise 

mais robusto qual seja a análise hierarquizada, tomando como base um modelo conceitual 

definido a priori, que possibilitou um maior controle de fatores confundidores e a 

mensuração da decomposição do efeito total em seus componentes não mediado (ou 

direto) nas relações investigadas.  

 

Conclusões 

 

A análise hierarquizada empregada nesse estudo permitiu identificar 

determinantes da anemia na gestação, colaborando tanto na identificação de fatores 

confundidores, como na interpretação dos resultados à luz dos aspectos socioambientais, 

de segurança alimentar e de cuidado pré-natal.  

Nesse estudo, a chance de ocorrência de anemia em gestantes foi 

significantemente maior, principalmente, entre aquelas que estavam em situação de 

insegurança alimentar, não realizaram o pré-natal, eram multíparas e não realizaram a 

suplementação de ferro. 

Espera-se que esses resultados contribuam para o desenvolvimento de estratégias 

integradas e intersetoriais de controle da anemia em mulheres grávidas que levem em 

consideração, além dos determinantes biológicos, outros fatores, a exemplo dos 

socioambientais, de segurança alimentar e de cuidado pré-natal, que podem interferir 

direta ou indiretamente na ocorrência de anemia.  
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Apêndices 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 1 - Modelo conceitual hierarquizado dos determinantes da anemia em mulheres 

grávidas. 

 

 

 

Anemia 

Nível 2 

Desfecho 

Bloco III 

 

 

Fatores socioeconômicos e ambientais 

 
Renda, recebimento de bolsa família, escolaridade, situação conjugal, situação no mercado de trabalho, 

cor de pele, número de moradores no domicílio. 

Nível 1 

 

Insegurança alimentar 

b. 

Fatores 

nutricionais 

 
Recebimento de orientação 

nutricional, estado 

nutricional antropométrico 

pré-gestacional 

a. 

Fatores de cuidado 

 pré-natal 

 
Gravidez planejada, realização de pré-natal, 

trimestre de início do pré-natal, idade 

gestacional, número de consultas no pré-natal, 
paridade, uso de suplementação medicamentosa 

de ferro 

c. 

Fatores de estilo de 

vida e maternos 

 
Etilismo 

Idade 

Nível 3 

Bloco II 

 

Bloco I 

 



136 
 

Tabela 1. Indicadores (itens) da versão curta da Escala Norte-americana de Avaliação da 

Segurança Alimentar. 

 

Questões  

Item 1. Nos últimos doze meses alguma vez terminou a comida da casa e a Sra. não 

tinha dinheiro para comprar mais? 

 

Item 2. Nos últimos doze meses a Sra. pôde oferecer uma alimentação variada, com 

feijão, arroz, carne, saladas e frutas para sua família? 

 

Item 3. Nos últimos doze meses a Sra. ou alguma outra pessoa na sua casa tiveram que 

diminuir a quantidade de comida ou não fazer alguma refeição por falta de dinheiro 

para comprar mais? 

 

Item 4. Em quantos meses isso aconteceu?  

 

Item 5. Nos últimos doze meses a Sra. comeu menos do que gostaria porque não tinha 

dinheiro para comprar mais comida? 

 

Item 6. Nos últimos doze meses a Sra. sentiu fome, mas não comeu porque não tinha 

dinheiro para comprar mais comida? 
Fonte: Santos et al.(21); Bickel et al.(20) 
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Tabela 2 - Distribuição das características maternas sociodemográficas, ambientais, de 

cuidado pré-natal, de estilo de vida e nutricionais segundo anemia na gestação. Santo 

Antônio de Jesus, Bahia. 2014-2015. 

 

Variáveis (n=245) n % Anemia 

Valor de 

p* 

   Não Sim  

   n % n %  

Bloco I        

Renda familiar (salários mínimos)       0,30 

   < 2 51 20,82 36 70,59 15 29,41  

   2 a 4 129 52,65 103 79,84 26 20,16  

   ≥ 5 65 26,53 53 81,54 12 18,46  

        

Recebimento de Bolsa família       0,21 

   Sim 54 22,04 39 72,22 15 27,78  

   Não 191 77,96 153 80,1 38 19,8  

        

Escolaridade (anos de estudo)       0,83 

   8 ou mais  94 38,37 73 77,66 21 22,34  

   Até 7 151 61,63 119 78,81 32 21,19  

        

Situação conjugal       0,12 

   Com companheiro 196 80,00 65 84,42 12 15,58  

   Sem companheiro 49 20,00 127 75,60 41 24,40  

        

Situação no mercado de trabalho       0,01 

   Trabalha 104 42,45 89 85,58 15 14,42  

   Desempregada 141 57,55 103 73,05 38 26,95  

        

Cor de pele       0,09 

   Não preta 30 12,24 27 90,00 3 10,00  

   Preta 215 87,76 165 76,74 50 23,26  

        

Número de moradores no 

domicílio       0,02 

    < 4 148 60,41 123 83,11 25 16,89  

    ≥ 4 97 39,59 69 71,13 28 28,87  

        
*Teste qui-quadrado 
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Continua...Tabela 2 - Distribuição das características maternas sociodemográficas, 

ambientais, de cuidado pré-natal, de estilo de vida e nutricionais segundo anemia na 

gestação. Santo Antônio de Jesus, Bahia. 2014-2015. 

 

Variáveis (n=245) n % Anemia 

Valor de 

p* 

   Não Sim  

   n % n %  

Bloco II        

Insegurança alimentar       <0,0001 

      Não 176 71,84 150 85,23 26 14,77  

      Sim 69 28,16 42 60,87 27 39,13  

        

Bloco III        

III.a        

Gravidez planejada       0,07 

    Sim 100 40,82 84 84,00 16 16,00  

    Não 145 59,18 108 74,48 37 25,52  

        

Realização de pré-natal       <0,01 

    Sim 187 76,33 154 82,35 33 17,65  

    Não 58 23,67 38 65,52 20 34,48  

        

Trimestre de início do pré-natal       0,29 

    I 43 17,55 30 69,77 13 30,23  

    II 189 77,14 151 79,89 38 20,11  

    III 13 5,31 11 84,62 2 15,38  

        

Idade gestacional (meses)       0,38 

    I Trimestre 38 15,51 33 86,84 5 13,16  

    II Trimestre 195 79,59 150 76,92 45 23,08  

    III Trimestre 12 4,90 9 75,00 3 25,00  

        

Número de consultas no pré-natal       0,56 

     < 6 5 2,04 3 60,00 2 40,00  

   6 a 9 42 17,14 34 80,95 8 19,05  

    ≥ 10 198 80,82 155 78,28 43 21,72  

        

Paridade       0,04 

     Primípara 109 44,49 92 84,4 17 15,6  

     Multípara 136 55,51 100 73,53 36 26,47  

        
*Teste qui-quadrado 
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Continua...Tabela 2 - Distribuição das características maternas sociodemográficas, 

ambientais, de cuidado pré-natal, de estilo de vida e nutricionais segundo anemia na 

gestação. Santo Antônio de Jesus, Bahia. 2014-2015. 

 

*Teste qui-quadrado 

 

 

 

Variáveis (n=245) n % Anemia 

Valor de 

p* 

   Não Sim  

   n % n %  

III.a        

Uso de suplementação medicamentosa 

de ferro       0,02 

     Sim 88 35,92 76 86,36 12 13,64  

     Não 157 64,08 116 73,89 41 26,11  

        

III.b        

Recebimento de orientação nutricional 

no pré-natal       0,13 

      Sim 112 45,71 83 74,11 29 25,89  

      Não 133 54,29 109 81,95 24 18,05  

        

Estado nutricional antropométrico 

pré-gestacional       0,23 

      Baixo peso 138 56,33 113 81,88 25 18,12  

      Adequado 22 8,98 14 63,64 8 36,36  

      Excesso de peso 85 34,69 65 76,47 20 23,53  

        

Bloco III.c        

Etilismo       0,18 

     Não 210 85,71 167 79,52 43 20,48  

     Sim 35 14,29 25 71,43 10 28,57  

        

Idade (anos)       0,12 

      < 18 17 6,94 10 58,82 7 41,18  

    18 a 30 170 69,39 135 79,41 35 20,59  

      > 30 58 23,67 47 81,03 11 18,97  
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Tabela 3 - Efeito dos determinantes da anemia em mulheres grávidas segundo diferentes modelos. Santo Antônio de Jesus-BA. 2014-2015. 

 

Variáveis Modelo A 

 (bloco I)  

OR (IC95%) 

Modelo B  

(blocos I e II)  

OR (IC95%) 

Modelo C  

(blocos I, II e 

III.a)  

OR (IC95%) 

Modelo D  

(blocos I, II e 

III.a)  

OR (IC95%) 

Modelo E  

(blocos I, II e III)  

OR (IC95%) 

Nível 1 – Bloco I: Fatores 

socioeconômicos e ambientais 

     

Situação conjugal      

     Com companheiro 1 1   1 

     Sem companheiro 1,88 (0,89 – 3,99) 1,95 (0,90 – 4,25) 0,71 (0,22 – 1,86) 0,86 (0,34 – 2,15) 0,78 (0,29 – 2,09) 

      

Situação no mercado de trabalho      

     Trabalha 1 1   1 

     Desempregada 2,06 (1,04 – 4,05) 1,62 (0,80 – 3,28) 1,64 (0,79 – 3,42) 1,73 (0,83 – 3,58) 1,65 (0,77 – 3,53) 

      

Número de moradores no domicílio      

     < 4 1 1   1 

     ≥ 4 1,83 (0,97 – 3,43) 1,93 (1,01 – 3,70) 2,31 (1,15 – 4,64) 2,25 (1,13 – 4,48) 1,97 (0,95 – 4,09) 

      

Escolaridade (anos de estudo)      

     8 ou mais  1 1   1 

     Até 7 1,35 (0,69 – 2,63) 1,40 (0,70 – 2,80) 0,38 (0,12 – 1,14) 0,38 (0,12 – 1,16) 0,36 (0,11 – 1,15) 

      

Nível 2 – Bloco II      

Insegurança alimentar      

    Não  1   1 

    Sim  3,46 (1,78 – 6,75) 3,60 (1,78 – 7,28) 3,74 (1,86 – 7,54) 3,63 (1,77 – 7,45)* 
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Continua...Tabela 3 - Efeito dos determinantes da anemia em mulheres grávidas segundo diferentes modelos. Santo Antônio de Jesus-BA. 2014-

2015. 

 

Variáveis Modelo A 

 (bloco I)  

OR (IC95%) 

Modelo B  

(blocos I e II)  

OR (IC95%) 

Modelo C  

(blocos I, II e 

III.a)  

OR (IC95%) 

Modelo D  

(blocos I, II e 

III.a)  

OR (IC95%) 

Modelo E  

(blocos I, II e III)  

OR (IC95%) 

Nível 3 – Bloco III 

     

III.a. Fatores de cuidado pré-natal      

Realização de pré-natal      

     Sim     1 

     Não   5,98 (1,74 – 20,52) 5,15 (1,52 – 17,36) 5,15 (1,43 – 18,50)* 

      

Paridade      

     Primípara     1 

     Multípara   1,89 (0,91 – 3,94)  2,27 (1,02 – 5,05) * 

      

Uso de suplementação medicamentosa      

     Sim     1 

     Não   2,46 (1,10 – 5,48) 2,42 (1,09 – 5,35) 2,45 (1,04 – 5,76) * 

      

III.b. Fatores nutricionais      

Recebimento de orientação nutricional 

no pré-natal    

 

 

      Sim     1 

      Não     0,64 (0,31 – 1,33) 
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Continua...Tabela 3 - Efeito dos determinantes da anemia em mulheres grávidas segundo diferentes modelos. Santo Antônio de Jesus-BA. 2014-

2015. 

 

Variáveis Modelo A 

 (bloco I)  

OR (IC95%) 

Modelo B  

(blocos I e II)  

OR (IC95%) 

Modelo C  

(blocos I, II e 

III.a)  

OR (IC95%) 

Modelo D  

(blocos I, II e 

III.a)  

OR (IC95%) 

Modelo E  

(blocos I, II e III)  

OR (IC95%) 

III.c. Fatores de estilos de vida e 

maternos 

     

Etilismo      

   Não     1 

   Sim     1,89 (0,72 – 4,90) 

      

Idade (anos)      

      < 18     0,64 (0,31 – 1,33) 

    18 a 30     1 

      > 30     0,38 (0,91 – 1,62) 

      

AIC 253,46 242,08 231,21 232,22 234,53 

 
Comentários: No modelo B  observa-se o efeito direto dos fatores sociodemográficos (observe a mudança no OR em relaçao ao Modelo A), devido a mediação do fator insegurança alimentar. O 

mesmo se observa no modelo E, com destaque para o fator socioeconômico (situação conjugal: com mudança  de 1,95 (Modelo B) para 0,78 (Modelo E) e escolaridade materna (de 1,40 para 0,36). 

Com o ajuste dos modelos C e D, em relação ao modelo E,  observou-se que a mediação foi devido aos fatores de cuidado pré-natal. Na cor cinza está o efeito total (Modelo A, B e E) de cada 

fator. 
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Conclusão da tese 

 

 

 A revisão sistemática empreendida nessa investigação mostrou que a IA esteve 

associada à anemia, estado nutricional antropométrico pré-gestacional e gestacional, 

defeitos congênitos ao nascer, depressão/ ansiedade materna na gravidez, complicações 

gestacionais (diabetes, hipertensão, obesidade), ganho ponderal gestacional, consumo 

alimentar, baixo peso ao nascer e depressão pós-parto e suicídio. Além disso, revelou que 

os principais determinantes da insegurança alimentar foram o não empoderamento das 

mulheres, a presença de mulheres e crianças no domicílio, os arranjos familiares 

poligâmicos, a depressão materna, menor escolaridade, sintomas depressivos, ausência 

paterna, baixa renda, raça negra e a idade materna. 

 Esses resultados corroboram a importância da investigação sobre a IA e a saúde 

da mulher, em especial na fase gestacional. Por outro lado, revelam a escassez de estudos, 

sobretudo no Brasil, acerca da temática “IA, saúde da mulher e gestação”.  

Nessa investigação, a escala curta norte-americana apresentou validade e 

confiabilidade na mensuração da IA, sustentada na alta consistência entre as respostas. 

No entanto, replicações desses achados em outras investigações epidemiológicas 

envolvendo a população de gestantes são necessárias para confirmar os resultados 

encontrados.   

Os achados oriundos da investigação sobre a relação da IA e outros determinantes 

da anemia evidenciam a magnitude do problema em gestantes e a importância da 

ampliação do conhecimento acerca dos fatores associados e seus efeitos na gênese de 

anemia. Nesse estudo, a chance de ocorrência de anemia em mulheres grávidas foi 

significantemente maior, principalmente, entre aquelas que estavam em situação de 
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insegurança alimentar, não realizaram o pré-natal, eram multípraras e não realizaram a 

suplementação de ferro. 

Por fim, a expressão “Elas têm fome de quê? ...” (in)vestida no título dessa tese 

(in)tenciona o leitor sobre as metáforas da IA e da anemia, as quais não compreendem 

apenas a “fome alimentar” e a “fome nutricional” das mulheres grávidas, mas também, a 

fome por: reconhecimento social e político da mulher como sujeito de direitos; igualdade 

de gêneros; melhor acesso, qualidade e integralidade no cuidado pré-natal; melhor 

situação no mercado de trabalho e no ambiente domiciliar. Estas entre tantas outras 

“fomes”, conforme são expressas na música ‘Comida’ (na voz de Titãs) e nas reflexões e 

resultados desse estudo, reclamam olhares abrangentes e sensíveis dos gestores, 

pesquisadores e profissionais de saúde e de outros setores sociais para uma abordagem 

mais integral à mulher e à sua saúde e nutrição. 
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Anexos 

 

Questionário – socioeconômico, demográfico e de cuidado pré-natal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 PRONTUÁRIO No ____________________________       SIS-PRÉNATAL No 

_________________________________ 

 

Gostaríamos de preencher um cadastro com seu endereço, pois será necessário entrar 

em contato novamente. 

Nome: 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

Endereço completo: 

_________________________________________________________________________

____________ 

Bairro:___________________________________________________________________

_____________________________ 

Como se chega 

lá?______________________________________________________________________

___________ 

_________________________________________________________________________

_____________________________ 

Telefone de contato: ____________________________________________ Apelido: 

________________________________ 

 

Qual é o nome de sua mãe? 

Nome: 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

Questionário sobre fatores maternos de risco e desfechos gestacionais  

 
 

Meu nome é ________. Estamos fazendo um acompanhamento de todas as mulheres grávidas até o 1º ano de vida do nenê. 

Isso é feito para saber melhor como a Sra. e seu nenê estão durante a gravidez. Convide-a para participar da pesquisa e 

responder o questionário. Em caso afirmativo, apresente o termo de consentimento livre e esclarecido, e se necessário leia para 

a gestante e colete assinatura ou impressão digital. Se a gestante não aceitar participar, agradeça a atenção e encerre. Se a 

gestante aceitar participar, apresente o TCLE e pegue a assinatura (em duas vias, uma fica com ela)/digital. LEMBRE-SE, se 

a gestante estiver no 1º trimestre de gestação agendar a visita domiciliar. 
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Endereço completo: 

_________________________________________________________________________

____________ 

Bairro:___________________________________________________________________

_____________________________ 

Como se chega lá? 

_________________________________________________________________________

________ 

_________________________________________________________________________

_____________________________ 

Telefone de contato: ____________________________________________ Apelido: 

________________________________ 

 

Se tiver companheiro, por favor informe: 

Nome: 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

Endereço completo: 

_________________________________________________________________________

____________ 

Bairro:___________________________________________________________________

_____________________________ 

Como se chega lá? 

_________________________________________________________________________

________ 

_________________________________________________________________________

_____________________________ 

Telefone de contato: ____________________________________________ Apelido: 

________________________________ 

 

O nome completo de outro parente ou amigo (a) sua? Alguém que, no caso da Sra. se 

mudar, possa nos dar informações e notícias suas? 

Nome: 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

Endereço completo: 

_________________________________________________________________________

____________ 

Bairro:___________________________________________________________________

_____________________________ 
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Como se chega lá? 

_________________________________________________________________________

________ 

_________________________________________________________________________

_____________________________ 

Telefone de contato: ____________________________________________ Apelido: 

________________________________ 

 

CONTROLE DE VISITAS 

 

UNIDADE BÁSICA DE 

SAÚDE 

 

 

V

I

S

I

T

A

S 

 

DA

TA 

 

 

H

O

R

A 

 

ENTREVISTADOR 

 

1 

 

___

/__

_/ 

201

2 

  

 

2 

 

___

/__

_/ 

201

2 

  

 

3 

 

___

/__

_/ 

201

2 

  

 

Características sócio-demográficas 
 

 

1. A SENHORA ESTÁ COM QUANTAS SEMANAS GESTACIONAIS:     ___________ semanas 

                                                       (TRIMESTRE DA ATUAL GESTAÇÃO:  

 

    IDADE GESTACIONAL (DUM): _____  / ______ / _____         (verificar e confirmar com o cartão da gestante) 
 

LEMBRE-SE, se a gestante estiver no 1º trimestre de gestação agendar a visita domiciliar. Por favor, retorne ao controle de visitas e 

agende! 
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2. QUAL A SUA DATA DE NASCIMENTO?   _____/_______/_____ (se a gestante não souber, precisa verificar algum 

documento)                                                                                                                                                                                         

                                                                                Dia        Mês       Ano 

3. QUAL É SUA IDADE?   ________ Anos      4. QUAL A IDADE DO PAI DO BEBÊ? __________ Anos 

5. A SENHORA ESTAVA PLANEJANDO ESTA GRAVIDEZ?    Sim (1)    Não (2)                                                

6. A SENHORA ESTAVA USANDO ALGUM MÉTODO ANTICONCEPCIONAL?    Sim (1)    Não (2)     

(9) 

7. SE SIM, QUAL? (ler as alternativas)            seguinte 

(3)     

Preservativo (10)         

8. A SENHORA ESTUDOU?       Sim (1)      Não (2)     (pule para questão 10) 

9. ATÉ QUE ANO DA ESCOLA A SENHORA COMPLETOU?      Total de anos de estudo: _______ 

-1.  Não sabe ler nem escrever 

-2.  Ensino fundamental incompleto 

-3.  Ensino fundamental completo 

-4.  Ensino médio incompleto 

-5.  Ensino médio completo 

-6.  Superior incompleto 

-7.  Superior completo 

-8.  Pós-gradução 

-6.  Não sabe 

 

10. A SENHORA É ...... (ler as alternativas)   

pule para o item 12)   pule para o item 12

parada (6) 

 

12. RAÇA/COR DO COMPANHEIRO:___________________________ 

13. OCUPAÇÃO/PROFISSÃO DO COMPANHEIRO:______________________________________________________ 

 

                                                

15. ÚLTIMA PROFISSÃO EXERCIDA A (9) 

16. COMO A SENHORA SE DESLOCA/DESLOCAVA PARA O TRABALHO? 

___________________________________________________    

17. NO MÊS PASSADO, QUANTO GANHARAM* AS PESSOAS QUE MORAM NA SUA CASA?  ________________ 

 

18. RENDA FAMILIAR  (ler as alternativas)  - - -

 

19. QUANTAS PESSOAS MORAM NA SUA CASA, INCLUINDO A 

SENHORA?________________________________ 

20. QUAL É A RELIGIÃO DA SENHORA?  

6) 

Salário Mínimo: R$ 622,00 
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21. EM SUA OPINIÃO COMO É QUE A SENHORA DEFINIRIA A SUA COR?  (ler as alternativas)   

-1 Amarela      - - - - -6 Não sabe 

22. A SENHORA FUMA OU JÁ FUMOU?     

           (ler alternativas)      (pula p/ questão 23)         (pule 

p/questão 24)  

Situação da fumante  

(1) 

     Fuma a quanto tempo?   

______________________________ 

Quantos cigarros por dia?                                   

 

na gestação (2) 

Quantos cigarros por dia?                                   

 
 

23. A SENHORA FUMAVA ANTES DA GRAVIDEZ E PAROU?    

    Por quanto tempo fumou? _____________________________ 

    A quanto tempo deixou de fumar? _______________________ 

24. A SENHORA TOMA OU TOMOU ALGUMA VEZ BEBIDA ALCOÓLICA?  (ler as alternativas) 

       

25. SE SIM, MAS PAREI. QUANDO PAROU?  (ler as alternativas) 

 

26. SE SIM: NO ÚLTIMO MÊS, QUANTAS VEZES A SENHORA BEBEU? (ler as alternativas) 

 

os dias (4)      

 

      Qual a bebida de sua preferência? (ler as alternativas) 

Chope (0)                  Licores (4)  
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Cerveja (1)                Bebidas fortes (5) 

      Pinga (2)                    Batidas (6) 

       Conhaques (3)          Uísque (7) 

Quanto você bebe por ocasião?                                                                          

  

TIPO 

DE 

BEBIDA 

  

U

S

O 

N

O 

A

N

O   

U

S

O 

N

O 

M

Ê

S  

US

O 

NA 

SE

M.    

    

V

E

Z

E

S

/

Q

T

D   

V

E

Z

E

S

/

Q

T

D  

VE

ZE

S/

QT

D    

                                    

CERVEJA / CHOPE 5% 

 

VINHO 13% 

 

DESTILADOS 50% 

 

OUTROS 

         

Sim (1)   Não (2)   A (9)   Se sim, especificar o tipo: 

_____________________________ 

29. Você usou durante a gestação?         

30. Quanto tempo, durante a gestação?   Raramente (0)       2 a 3dias /sem. (2)        1 dia/sem. (1)       todo dia ou quase 

todo dia (3) 

31. A SENHORA RECEBE ALGUM BENEFÍCIO/AUXÍLIO DO GOVERNO?   Sim (1)    Não (2)     

32. SE SIM, QUAL? ___________________________________     33. HÁ QUANTO TEMPO? __________________ 

34. DATA DO INÍCIO DO RECEBIMENTO: ______ / ________ / ______ 

35. A SENHORA ESTÁ PRATICANDO REGULARMENTE ALGUMA ATIVIDADE FÍSICA?  Sim (1) Não (2)  

NSA (9) 

36. SE SIM, QUAIS? 

___________________________________________________________________________________ 

37. SE SIM, QUANTAS VEZES POR SEMA (1)        (2)       

38. SE SIM (1)     (2)     

(9) 

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS 

Agora vou fazer algumas perguntas sobre seu peso e alimentação – VERIFIQUE O CARTÃO DA GESTANTE 

 

39. QUAL ERA O SEU PESO ANTES DE FICAR GRÁVIDA? (anotar em Kg) |___||___||___|,|___| 

Média de consumo por ocasião (g):  

(   ) 0   (   ) <14  (   ) 14 a 27  (   ) >=28 

 

Classificação das gestantes   

 (  ) p/ ano  (    ) p/mês   (     ) p/semana 

 

Obs: 1 drinque = 14g de álcool 

absoluto = 360ml de cerveja ou 120ml 

de vinho ou 36ml de licor e similares        
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40. A SENHORA FOI PESADA HOJE? SE SIM, QUAL O PESO?(anotar em kg) 

|___||___||___|,|___| 

42. A SENHORA FOI PESADA EM CONSULTAS ANTERIORES?     43. SE SIM, QUANTAS 

VEZES?  _____ 

44. NESTA CONSULTA DE PRÉ-NATAL, FALARAM PARA SENHORA COMO ESTAVA O SEU GANHO DE 

PESO? 

  

 

45. QUAL É A SUA ALTURA? (anotar em metros) |___|,|___||___|    (verificar o cartão da gestante) 

46. NESTA USF A SENHORA RECEBEU ALGUMA ORIENTAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL? (ler 

as alternativas) 

 SE SIM, QUEM?    

___________________ 

47. NESTA USF A SENHORA RECEBEU ALGUMA ORIENTAÇÃO SOBRE ALEITAMENTO MATERNO?  

SE SIM, QUEM?   

____________________ 

INFORMAÇÕES GINECOLOGICO-OBSTETRICA 

Agora vou fazer algumas perguntas sobre sua HISTÓRIA OBSTÉTRICA ANTERIOR 

 

48. QUANDO FOI A SUA PRIMEIRA MENSTRUAÇÃO? MENARCA: _____________ ANOS 

49. SEM CONTAR COM ESTA GRAVIDEZ, QUANTAS VEZES A SENHORA FICOU GRÁVIDA?   |___||___|  

50. A SENHORA JÁ TEVE ALGUM ABORTO OU PERDEU O NENÊ ANTES DE NASCER?      

 

51. SE SIM, QUANTOS?  |___||___|            52. A SRA. TIROU OU FOI NATURAL?    |___||___| TIROU      |___||___| 

NATURAL  

 

54.  

55. QUANTOS FILHOS NASCERAM? (vivos e mortos)  __________ FILHOS               

56. A DATA DO NASCIMENTO DO ÚLTIMO FILHO  ____ / _____ / ______     

dois anos (2) 

57. A SRA. AMAMENTOU NO PEITO O ÚLTIMO BEBÊ?       SE SIM, ATÉ QUE MÊS 

|___||___| meses 

59. ALGUM DE SEUS FILHOS TIVERAM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS?     

60. SE SIM, QUANTOS? |___||___|    

61. NÚMERO DE PARTOS: ______ VAGINAIS      _____ CESARIANAS        

62. ALGUM RECÉM NASCIDO NASCEU COM MENOS DE 2.500G?                                 

(9) 

63. ALGUM FILHO NASCEU PREMATURO?                                                                        

(9) 
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(9) 

65. ONDE A SENHORA TEVE SEU ÚLTIMO BEBÊ (local do último parto)?  

___________________________________________ 

   

(9) 

   

NSA (9)  

   

NSA (9) 

69. A SENHORA RECEBEU ALGUM SANGUE NO ÚLTIMO PARTO? (transfusão de sangue)    

SA (9) 

    

71. SE SIM,     

INFORMAÇÕES GINECOLOGICO-OBSTETRICA 

Agora vou fazer algumas perguntas sobre sua HISTÓRIA OBSTÉTRICA DA ATUAL GRAVIDEZ 

 

72. IDADE GESTACIONAL (DUM): ____ / ____ / ____     (verificar e confirmar com o cartão da gestante) 

73. IDADE GESTACIONAL DA USG, DE PRIMEIRO TRIMESTRE: ______ SEMANAS _______ DIAS 

74. VOCÊ TEM FEITO PRÉ-  

75. COM QUANTOS MESES DE GRAVIDEZ FEZ A 1ª CONSULTA ? _____________ 

76. QUANTAS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL A SENHORA JÁ REALIZOU NESTA GESTAÇÃO? _____ consultas 

77. A SENHORA REALIZOU ALGUMA USG     

78. SE SIM, QUANTAS? _________      

 

80. A SENHORA TEM ALGUM DESSES PROBLEMAS? (ler as alternativas) 

ANEMIA                               

 

       

 

 

        

(  

 

DIFICULDADE DE ADAPTAR VISÃO À NOITE   

não (2)      

 

HEMORRAGIA/SANGRAMENTO                             

não (2)      

 

________________________________    

81. NESTA GESTAÇÃO, A SENHORA ESTÁ COM ALGUM SINTOMA/QUEIXA?     ) (ler as alternativas)    
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 inflamação 

(7)                

outras (12)                

82. SE OUTRAS, QUAIS? 

_________________________________________________________________________________ 

83. EM GERAL, COMO TEM SIDO A SAÚDE DA SENHORA NOS ÚLTIMOS 15 DIAS? (ler as alternativas)       

 

84. A SENHORA ESTÁ TOMANDO ALGUMA VITAMINA?            

85. A SENHORA TOMOU A VACINA ANTI-TETANICA                        

86. SE SIM, QUANTAS DOSES?       Primeira (1)   Segunda (2)   Terceira (3)   Reforço (4) 

INFORMAÇÕES SOBRE SAÚDE BUCAL 

Agora vou fazer algumas perguntas sobre seus HÁBITOS DE SAÚDE BUCAL 
87. COM QUE FREQUENCIA ESCOVA SEUS 

DENTES? 

 

 

 

 

89. QUANDO FOI A ÚLTIMA CONSULTA AO 

DENTISTA? 

 

 

) 

 

88. COSTUMA USAR FIO DENTAL 

DIARIAMENTE? 

 

 

 

 

90. ONDE? 

(1) 

 

 

  

91. MOTIVO DA ÚLTIMA CONSULTA: 

 

 

 

 

 

s ou manchas na boca (4) 

 

93. CONSIDERA QUE NECESSITA DE 

TRATAMENTO DENTÁRIO ATUALMENTE? 

                      

 

95. RECEBEU ORIENTAÇÕES SOBRE SAÚDE 

BUCAL DURANTE A GESTAÇÃO? 

                      

92. O QUANTO DE DOR SEUS DENTES E 

GENGIVAS LHE CAUSARAM NOS ÚLTIMOS 6 

MESES? 

 

 

 

 

 

 

94. SENTE-SE CONSTRANGIDA PARA 

SORRIR OU CONVERSAR COM AS PESSOAS 

POR CAUSA DA APARÊNCIA DE SEUS 

DENTES?                                                                        

 

96. QUEM ORIENTOU? 

A capsula de Vitamina A é de aspecto vermelho que corresponde a 200.000Ul. 

É considerado internamento hospitalar acima de 24 horas. 
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ACS (4)  

 

 

EXAMES LABORATORIAIS 

Agora vamos verificar algumas informações no prontuário da paciente 

Exames D

a

t

a 

Resultado D

a

t

a 

Resultado 

Hemoglobina: 

(mg/dL) 

    

Hematócrito: %     

Glicemia: (mg/dL)     

     

     

Exames D

a

t

a 

P

o

s

i

t

i

v

o 

N

ã

o 

R

e

a

g

e 

N

R 

D

a

t

a 

P

o

s

i

t

i

v

o 

N

ã

o 

R

e

a

g

e 

N

R 

HIV  1 2 3  1 2 3 

HTLV  1 2 3  1 2 3 

VDRL  1 2 3  1 2 3 

Citomegalovírus  1 2 3  1 2 3 

Toxoplasmose  1 2 3  1 2 3 

Hepatite B (HBV)  1 2 3  1 2 3 

Hepatite C (HBV)  1 2 3  1 2 3 

Rubéola  1 2 3  1 2 3 

Parasitológico de 

fezes 

 1 2 3  1 2 3 

Se sim, especificar parasito: 

Se sim, especificar parasito: 

Exames D

a

t

a 

P

o

s

i

N

ã

o 

R

N

R 

D

a

t

a 

P

o

s

i

N

ã

o 

R

N

R 
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t

i

v

o 

e

a

g

e 

t

i

v

o 

e

a

g

e 

  1 2 3  1 2 3 

  1 2 3  1 2 3 

  1 2 3  1 2 3 

  1 2 3  1 2 3 

  1 2 3  1 2 3 

 

 

 

 

EXAMES REALIZADOS DURANTE A PESQUISA - RESULTADOS 

97. DOSAGEM DE VITAMINA A:______________ 

98. HEMOGRAMA COMPLETO:_______________ 

Hemoglobina (mg/dL): 

Hematócrito(%):  

99. DOSAGEM DE FERRITINA:______________ 

INFORMAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

(caso tenha utilizado mais que 08 medicamentos, anotar no verso) 

Agora vou fazer algumas perguntas sobre o uso de medicamentos durante a gravidez 

 

100. A SENHORA ESTAVA USANDO ALGUM REMÉDIO, ANTES DE SABER QUE ESTAVA GRÁVIDA, PARA...: 

PRESSÃO ALTA, DIABETES (AÇUCAR ALTO NO SANGUE), DOR OU CÓLICA, ENJÔO OU VÔMITO, TOSSE, 

CORRIMENTO, INFECÇÃO, PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS E OUTROS MOTIVOS?” 

 

101. Identificação 

do MEDICAmento 

 

A. nome 

B. forma farmacêutica 

(líquido, 

comprimido, 

pomada, pó, spray 

oral e nasal). 

C. dosagem 

 

102. Para 

que usou 

este 

medicam

ento? 

Qual era 

o 

problema 

de saúde? 

MOTIV

O 

 

1

0

3

. 

A

i

n

d

a 

e

s

t

á 

U

S

A

N

D

O

? 

 

1

- 

104. Este 

medicamento 

foi 

PRESCRIT

O por 

médico? 

 

1- Sim    

(pule p/ 

Q106) 

 

2- Não    

(pule p/ 

Q105) 

 

9- NSA   

(pule p/ 

Q106) 
 

105. Quem 

INDICOU o 

medicamento? 

1- 

farmacêutico 

2- balconista 

3- parente, 

amigo, vizinho 

4- conta 

própria 

5- propaganda 

(rádio, tv, 

revista) 

6-  Enfermeiro 

7. Dentista 

8. Outro 

(especificar) 

9- NSA 
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S

i

m 

2

- 

N

ã

o 

9

- 

N

S

A 

A. 

 

    

B. 

 

  

|

_

_

_

_

_

| 

 

|_____| 

 

|_____| 

C. 

 

    

A. 

 

    

B. 

 

  

|

_

_

_

_

_

| 

 

|_____| 

 

|_____| 

C. 

 

    

A. 

 

    

B. 

 

  

|

_

_

_

_

_

| 

 

|_____| 

 

|_____| 

C. 

 

    

A. 
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|

_

_

_

_

_
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|_____| 

 

|_____| 
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C. 

 

    

A. 

 

    

B. 

 

  

|

_

_

_

_

_

| 

 

|_____| 

 

|_____| 

C.  

 

   

A. 

 

  

 

 

|

_

_

_

_

_

| 

 

 

 

|_____| 

 

| 

 

_____| 
B. 

 

 

C. 

 

    

A. 

 

    

B. 

 

  

|

_

_

_

_

_

| 

 

|_____| 

 

|_____| 

C. 

 

    

 

106. A SENHORA USOU ALGUM REMÉDIO, NESTA GRAVIDEZ, PARA...: PRESSÃO ALTA, DIABETES 

(AÇUCAR ALTO NO SANGUE), DOR OU CÓLICA, ENJÔO OU VÔMITO, TOSSE, CORRIMENTO, INFECÇÃO, 

PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS E OUTROS MOTIVOS?” 

 

107. Identificação do 

MEDICAmento 

 

D. nome 

E. forma farmacêutica 

(líquido, comprimido, 

pomada, pó, spray 

oral e nasal). 

F. dosagem 

 

108. 

Para 

que 

usou 

este 

medica

mento? 

Qual 

era o 

proble

ma de 

saúde? 

10

9. 

A 

se

nh

or

a 

us

ou 

est

e  

m

ed

11

0. 

Es

te 

m

ed

ic

a

m

en

to 

foi 

P

111. 

Que

m 

IND

IC

OU 
o 

med

ica

men

to? 

1- 

far

1

1

2

. 

Q

u

a

l 

t

r

i

m

e
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MOTI

VO 

 

ic

a

m

en

to 

no

s 

Ú

L

TI

M

O

S 
15 

di

as

? 

 

1- 

Si

m 

2- 

N

ão 

9- 

N

S

A 

R

E

S

C

RI

T

O 
po

r 

m

éd

ic

o? 

 

1- 

Si

m  

(p

ul

e 

p/ 

Q

10

5) 
2- 

N

ão 

(p

ul

e 

p/ 

Q

10

4) 
9- 

N

S

A 

(p

ul

e 

p/ 

Q

10

5) 
 

mac

êuti

co 

2- 

balc

onis

ta 

3- 

pare

nte, 

ami

go, 

vizi

nho 

4- 

cont

a 

próp

ria 

5- 

prop

aga

nda 

(rád

io, 

tv, 

revi

sta) 

6-  

Enf

erm

eiro 

7-

Den

tista 

8- 

Outr

o 

(esp

ecifi

car)  

9- 

NS

A 

s

t

r

e 

c

o

m

e

ç

o

u 

a 

u

s

a

r

? 

 

 

1

- 

1

º  

2

- 

2

º  

3

- 

3

º  

9

- 

N

S

A 

 

D. 

 

     

E. 

 

  

|_

__

__

| 

 

|_

__

__

| 

 

|___

__| 

 

|

_

_

_

_

_

| 

F. 

 

     

D. 
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E. 
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E. 
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_

_

_

_

| 
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D. 

 

     

E. 

 

  

|_

__

__
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__

__

| 

 

|___

__| 

 

|

_

_

_

_

_

| 

F.      

D. 

 

     

E. 
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__

__

| 
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__

__
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|___

__| 

 

|

_

_

_

_

_

| 

F. 

 

 

D. 

 

     

E. 
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__
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|_

__

__
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|___

__| 

 

|

_

_

_

_

_

| 

F. 

 

     

D. 

 

     

E.      
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 |_

__

__
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__

__
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|___
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_

_

_
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| 

F. 

 

     

D. 
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|___

__| 

 

|

_

_

_
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_
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F. 

 

     

D. 

 

     

E. 

 

  

|_

__

__

| 

 

|_

__

__

| 

 

|___

__| 

 

|

_

_

_

_

_

| 

F. 

 

     

 

113. NÚMERO TOTAL DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS DURANTE A GRAVIDEZ? Resposta: 

_______ 

 

114. NÚMERO TOTAL DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS DURANTE A GRAVIDEZ NOS ÚLTIMOS 

15 DIAS?  

  Resposta: _______ 

ANTROPOMETRIA 

Ao final da entrevista você deve pesar e medir a altura da gestante 

 

 

115. Peso                                                                                    116. Altura  

 

FINALILZE ENTREVISTA, AGRADECENDO A COLABORAÇÃO E MENCIONANDO QUE AS INFORMAÇÕES 

PRESTADAS AJUDARÃO A COMPREENDER MELHOR A SAÚDE MATERNO-INFANTIL NA CIDADE DE SANTO 

ANTÔNIO DE JESUS.  
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

 

Convidamos a Sra. ______________________________________________, para 

participar do estudo “Fatores de riscos nutricionais e genéticos durante a gestação 

associados ao baixo peso ao nascer/prematuridade: coorte NISAMI”. Faremos uma 

pesquisa onde serão analisados os fatores maternos de risco para o baixo peso ao nascer, 

prematuridade e retardo do crescimento intrauterino, no qual haverá uma entrevista sobre 

saúde e alimentação na gestação e será realizada avaliação antropométrica (medidas de 

peso e altura). Através deste trabalho, esperamos contribuir para o esclarecimento de 

algumas questões sobre a importância da nutrição para a saúde e desenvolvimento da 

criança, e da mãe.  

Para isso, será realizado o acompanhamento de mulheres gestantes inscritas no serviço 

pré-natal em Unidades Básicas de Saúde ou em consultório privado do Município de 

Santo Antônio de Jesus, no estado da Bahia. Devemos informar, também, que serão feitas 

consultas constantes ao prontuário (fichas onde são anotadas todas as informações do 

paciente pelo médico ou enfermagem) do paciente, de modo a complementar as 

informações recebidas. 

Pelo presente consentimento, declaro que fui informada, de forma clara e detalhada, dos 

objetivos e da justificativa do presente Projeto de Pesquisa. Tenho o conhecimento de que 

recebi resposta a qualquer dúvida sobre os procedimentos e outros assuntos relacionados 

com a pesquisa; terei total liberdade para retirar meu consentimento, a qualquer momento 

e deixar de participar do estudo, sem que isto traga prejuízo à continuação dos cuidados 

e tratamentos recebidos nesta Unidade de Saúde da Família. Entendo que as informações 

serão mantidas em caráter confidencial e que eu não serei identificada. 

Toda e qualquer informação será guardada de forma sigilosa. Caso concorde em 

participar, a senhora deverá somente assinar seu nome no final da página. Vale ressaltar 

que a senhora tem o direito de se negar a continuar contribuindo com suas informações a 

qualquer momento, caso se recuse em participar do estudo. Mas desde já, esperamos 

contar com sua colaboração a fim de termos sucesso na nossa pesquisa. Qualquer dúvida, 

pode entrar em contato com o Pesquisador Djanilson Barbosa dos Santos, responsável 

pela pesquisa, no Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Recôncavo da 
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Bahia (tel: 75-36324629, End: Rua Cajueiro, s/n, Cajueiro, Santo Antônio de Jesus, 

Bahia). 

 

Atenciosamente 

 

 

Data   _____ / ______ / _____ 

 

 

 

Ass. Responsável : __________________________________________ 

Ass. Testemunha : ____________________________________________ 

Ass. Entrevistador : ___________________________________________ 
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