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Resumo 

A deficiência de vitamina D é um importante problema de saúde pública, que 

atinge diversos grupos populacionais. Em gestantes, a inadequação da concentração 

sérica de 25(OH)D é fator de risco para eventos negativos para a gestante e para o 

recém-nascido. Objetivo: Avaliar a concentração sérica de 25(OH)D em gestantes, no 

terceiro trimestre de gestação, internadas em um Hospital Universitário e analisar os 

desfechos sobre a gestação e o feto. Métodos:  Estudo observacional analítico, do tipo 

transversal, quantitativo. Realizado com mulheres grávidas no terceiro trimestre de 

gestação, com idade superior a 18 anos, admitidas na Maternidade de um Hospital 

Universitário. Realizou-se a dosagem de 25-hidroxi-vitamina D das pacientes antes do 

parto. Resultados: A maioria das gestantes (66,7%) estava com níveis inadequados de 

vitamina D. A inadequação de 25 (OH) D não apresentou associação significativa com 

as variáveis desfecho relacionadas a gestação e ao feto, parto cesariano, prematuridade, 

peso para idade do RN, estatura para idade do RN, classificação do peso para idade 

gestacional do RN, IMC para idade do RN (p < 0,05). Conclusão: A maioria das 

gestantes apresentava concentração sérica de vitamina D abaixo da recomendação. 

Contudo, não foram encontradas associações significativas entre os níveis de 25(OH)D e 

desfechos sobre a gestação e o feto. 

 

Palavras-chave: Vitamina D. Deficiência. Gestação.  
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Abstract 

 Vitamin D deficiency is an important public health problem, affecting several 

population groups. In pregnant women, the inadequate serum concentration of 25 (OH) 

D is a risk factor for negative events for the pregnant woman and for the newborn. 

Objective: To evaluate the serum concentration of 25 (OH) D in pregnant women in the 

third trimester of pregnancy hospitalized in a University Hospital and to analyze the 

outcomes on pregnancy and fetus. Methods: An observational, cross-sectional, 

quantitative, observational study. Performed with pregnant women in the third trimester 

of gestation, older than 18 years, admitted to the Maternity Hospital of a University 

Hospital. The dosage of 25-hydroxy-vitamin D of the patients before delivery was 

performed. Results: Most of the pregnant women (66.7%) had inadequate levels of 

vitamin D. The inadequacy of 25 (OH) D had no significant association with outcome 

variables related to gestation and fetus, cesarean birth, prematurity, weight for age of the 

newborn, height for the age of the newborn, weight classification for the gestational age 

of the newborn, BMI for the age of the newborn (p <0.05). Conclusion: The majority of 

pregnant women presented serum vitamin D levels below the recommendation. 

However, no significant associations were found between 25 (OH) D levels and 

outcomes on gestation and fetus. 

 

Keywords: Vitamin D. Deficiency. Pregnancy. 

 

 

Introdução 

 

A vitamina D, classificada como um pré-hormônio, é encontrada naturalmente 

em alguns alimentos e também produzida, de forma endógena, a partir de raios solares 

ultravioleta B. A forma exógena de obtenção da vitamina D é fornecida pela dieta sob a 

forma de D2 (ergocalciferol) e D3 (colecalciferol). Ambas podem ser encontradas em 

alimentos, como atum, cogumelo do tipo shitake, gema de ovo e óleo de fígado de 

bacalhau. No entanto, mais de 90% da vitamina D provem da síntese cutânea (1, 2, 3, 4). 

Segundo o Institute of Medicine (2010), a ingestão diária recomendada (IDR) de 

vitamina D para gestantes entre 14 a 50 anos é 15 mcg (600 UI) (5). Já segundo a 
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Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia a recomendação seria 1500 a 

2000 UI por ida (6). 

 A gestação normal é um evento que envolve modificações adaptativas de caráter 

sistêmico no organismo materno, resultando em ajustes fisiológicos que levam ao 

aumento das demandas de macro e micronutrientes (6). Alcançar as recomendações 

nutricionais maternas é essencial para promover o adequado ganho de peso gestacional e 

o desenvolvimento feto-placentário. A vitamina D se destaca pelo papel fundamental na 

homeostase do cálcio e fósforo, possibilitando diversas funções metabólicas (6,7). Além 

disso, estudos recentes relacionam a deficiência de vitamina D no final da gravidez ao 

risco aumentado para o desenvolvimento de pré-eclampsia, resistência à insulina, 

diabete gestacional, vaginose bacteriana e aumento da frequência de parto cesariano 

(2,8,9). Já no incío da gestação, a deficiência de vitamina D está associada ao risco de 

aborto (9). 

 Concentrações adequadas de vitamina D também são primordiais para a saúde do 

feto e do recém-nascido (RN). A deficiência materna de vitamina D afeta a saúde da 

criança, podendo levar a mineralizacão esquelética deficiente ainda no útero, 

aumentando o risco de desenvolvimento de raquitismo congênito, crânio tabes ou 

osteopenia no feto. Evidências atuais apontam que gestantes com baixa concentração 

sérica de 25 (OH) D tiveram um risco aumentado de ter recém-nascidos pequenos para a 

idade gestacional e prematuros (7,9). 

Diante do exposto, este estudo tem como objetivo avaliar a concentração sérica 

de 25(OH)D em gestantes no terceiro trimestre de gestação internadas em uma 

Maternidade de um Hospital Universitário e verificar os desfechos sobre a gestação e o 

feto.  
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Metodologia 

 

Trata-se de estudo observacional analítico, do tipo transversal, quantitativo. A 

população-alvo foram gestantes admitidas na Maternidade de um Hospital Universitário 

para a realização do parto. A determinação da amostra se deu por meio da amostragem 

por conveniência no período de setembro a novembro de 2017.  

Como critérios de inclusão para a composição da amostra, as participantes 

deveriam ser mulheres grávidas, com idade acima de 18 anos, no 3º trimestre de 

gestação (Idade gestacional ≥28 semanas), que apresentassem exame de 25(OH)D antes 

do parto. Foram excluídas do estudo as gestantes em uso de suplementação voluntária de 

vitamina D ou prescrita por médicos com dose acima da recomendação conforme 

Institute of Medicine (2010) (≥600 UI / dia) e aquelas com idade inferior a 18 anos. 

A coleta de dados foi realizada através de consulta aos prontuários da 

Maternidade, Berçário e UTI Neonatal da unidade hospitalar analisada, e entrevista 

semi-estruturada, com questões abertas e fechadas às gestantes (Apêndice 1). Sobre a 

avaliação bioquímica, foram coletadas amostras de sangue via cateter venoso em tubos 

heparinizados pela equipe de biomédicos para realização da dosagem de 25-hidroxi-

vitamina D, por meio da avaliação por Quimioluminescência. 

Foram consideradas as seguintes variáveis relacionadas às características 

pessoais e obstétricas das gestantes (idade, idade gestacional, número de gestações, 

ocorrência de aborto, número de partos, tipo de parto realizado); variáveis relacionadas à 

caracterização sócio demográfica (raça, estado civil, escolaridade, situação empregatícia, 
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renda, número de pessoas na família); variáveis relacionadas a situação de saúde das 

gestantes (doença prévia a gestação, doença durante a gestação, alterações do trato 

gastrointestinal, função intestinal, uso de medicamentos, realização de cirurgia anterior, 

alteração do padrão alimentar, IMC pré-gestacional, IMC materno atual, concentração 

sérica de 25(OH)D); e por último, variáveis relacionadas aos recém-nascidos (idade 

gestacional ao nascer, sexo, IMC para idade, estatura para idade, peso para idade, 

classificação, anomalia, índice de Apgar, e variáveis relacionadas a avaliação sistêmica). 

O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa do 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (CEP HC – UFG/EBSERH), 

sob número de parecer 2.098.995. O público em questão foi previamente consultado 

acerca do interesse em participar da pesquisa e, após consentimento, as participantes 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Ao final, os dados foram processados no programa estatístico SPSS versão 18.0.  

As características obstétricas e dos recém-nascidos estão representadas em valores 

absolutos e relativos. Para verificar a associação entre a concentração sérica de vitamina 

D materna e os desfechos maternos e no recém nascido foi utilizado o teste Exato de 

Fischer, considerando nível de significância de 5 % (p < 0,05).  

 

Resultados 

 

Foram incluídas 15 pacientes no estudo. A caracterização sócio demográfica e 

econômica das gestantes apresenta-se na tabela 1; as características pessoais e 

obstétricas, na tabela 2; e as características sobre a situação de saúde das gestantes, na 

tabela 3. Em relação às alterações do trato gastrointestinal, foram considerados os 
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seguintes sintomas: náuseas, vômito e plenitude gástrica. Entretanto, a maior parcela 

referiu ausência (n=12, 80,0%). A mediana da concentração sérica de vitamina D foi de 

27,5 ng/mL. 

Já com relação à função intestinal, onde foi considerado como parâmetro 

avaliativo a Escala de Bristol (1997), quatro pacientes (26,7%) relataram constipação. 

Sobre a prescrição de medicamentos, 20% alegaram uso de anti-hipertensivo e anti-

hemético (n=3). O uso desses medicamentos foi justificado pelo desenvolvimento de 

DHEG e controle de náuseas, respectivamente. Relataram processo cirúrgico 

anteriormente (n=6, 40,0%), sendo todos eles relacionados a parto cesariano anterior. 

Sobre as alterações do padrão alimentar, a maioria mencionou aumento do apetite após o 

início da gestação (n=12, 80,0%).  

A distribuição dos recém-nascidos em relação à idade gestacional ao nascer, 

gênero, indicadores antropométricos, presença de anomalia e Índice de Apgar está 

relacionada na tabela 4. Sobre a avaliação sistêmica, realizada pela equipe médica logo 

após o nascimento dos recém-nascidos, não foram observadas alterações em relação ao 

aspecto geral, aparelho cardiovascular, aparelho respiratório, abdome e genitais, 

extremidades e coluna e avaliação neurológica, sendo que dos 15 RN, a avaliação não 

foi realizada para um paciente diagnosticado com Síndrome de Potter, que foi a óbito 

poucas horas após o nascimento devido a uma parada cardiorrespiratória. Não foi 

encontrada associação significativa entre a concentração sérica de vitamina D com as 

variáveis desfecho relacionadas à gestação e ao feto (Tabela 5).  

 

Discussão 
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 Em nosso estudo, foi observada alta inadequação das concentrações séricas de 

vitamina D, porém, não foram encontradas associações entre os níveis de 25(OH)D e 

desfechos negativos sobre a gestação e o feto. Possivelmente, os achados do estudo 

podem ser decorrentes do tamanho ínfimo da amostra. Contudo, a deficiência de 

vitamina D tem sido consistentemente relatada como um fator de risco para desfechos 

negativos para a gestante e para o recém-nascido (10,11).  

  Em relação à concentração sérica de vitamina D, verificou-se que 66,7% das 

gestantes estavam com níveis abaixo da adequação e a mediana encontrada foi de 

27,5ng/mL. A hipovitaminose D tem se tornado comum durante a gravidez, 

principalmente nos países em desenvolvimento onde as mulheres grávidas têm menos 

acesso aos suplementos nutricionais (12). Além disso, baixos níveis dessa vitamina 

podem estar associados a menor exposição da pele à radiação solar. Assim, é 

influenciada por fatores como, a pigmentação da pele, uso filtro solar, hora do dia, 

estação, latitude e altitude, uso de roupas, e a poluição do ar (2).  

A alta prevalência da deficiência de vitamina D durante a gestação é registrada 

com freqüência em outros estudos (2,10). O limiar do nível de 25(OH)D, que representa 

a evidência da deficiência de vitamina D, tem sido bastante questionado. Algumas 

referências propõem que uma dosagem inferior a 30 ng/mL retrata deficiência, enquanto 

outros sugerem o limiar de 20 ng/ml como suficiente. A importância de garantir uma 

dosagem de vitamina D sérica superior a 30 ng/mL durante a gravidez tem sido 

enfatizada em outros estudos recentes, a fim de prevenir complicações materno-fetais 

(2,10,13). 

O atendimento das recomendações nutricionais maternas é primordial, tanto para 

o processo gestacional normal, quanto para o desenvolvimento fetal. A vitamina D 
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exerce papel fundamental na homeostase do cálcio e fósforo, permitindo uma variedade 

de funções, como a regulação da transcrição, transmissão neuromuscular e a 

mineralização óssea. Ao atravessar a barreira placentária, atinge as mesmas 

concentrações tanto no sangue fetal quanto no sangue periférico materno (6,7). O 

impacto da deficiência de vitamina D durante a gestação tem sido associada ao risco 

aumentado para o desenvolvimento de diabete gestacional, pré-eclâmpsia, 

desprendimento placentário e aumento da freqüência de parto cesáreo (10,14). 

Resultados de uma meta-análise desenvolvida por Aghajafari et al (2013) 

englobando 31 artigos publicados no período de 1980 a 2012, indicam que a deficiência 

de 25(OH)D em gestantes aumenta as chances em 79% da ocorrência de pré- eclâmpsia 

(OR:1,79; IC95%: 1,25-2,58) e 49% de diabetes gestacional (OR:1,49; IC 95%: 1,18-

1,89) (15). Estudos mostram que a incidência de diabetes é maior em mulheres que 

apresentam baixas concentrações de D, embora o mecanismo não esteja completamente 

elucidado, acredita-se que a vitamina D inibe a síntese de citocinas pró-inflamatórias e 

promove aumento das anti-inflamatórias, protegendo as células β pancreáticas contra a 

apoptose (16). 

Já com relação ao risco de pré-eclâmpsia, por apresentar papel crítico na 

regulação do sistema renina-angiotensina, envolvendo a homeostase do cálcio, a 

vitamina D pode favorecer a regulação da pressão arterial através da alteração das 

concentrações celulares de íons de sódio e cálcio. E ainda, a hipovitaminose D pode 

contribuir para má adaptação no processo de desenvolvimento placentário, com 

desajuste na formação de prostaciclina e tromboxano, gerando vasoespasmo, dano 

endotelial, agregação plaquetária e aumento da pressão arterial (17,18). 
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Zatollah e Ahmad (2015), em um estudo que avaliou efeitos favoráveis da 

suplementação de minerais associados à vitamina D na gravidez entre as mulheres em 

risco de pré-eclâmpsia, observaram o aumento dos níveis circulantes de cálcio e 

vitamina D no soro materno, além de ter contribuído para a diminuição da pressão 

arterial sistólica e diastólica materna, em comparação ao grupo placebo (18). Outro 

estudo randomizado e controlado recente demonstrou que a suplementação com 4.000 

UI/dia durante a gravidez, associou-se à redução do risco de morbidades combinadas 

como: infecções maternas, parto cesáreo e parto prematuro (2,19). 

Constatou-se em nosso estudo, em relação às características pessoais e 

obstétricas das gestantes, baixa prevalência de mães com idade entre 36 a 45 anos. 

Observa-se, na literatura, que os efeitos nocivos da idade materna avançada no recém-

nascido estão associados ao maior risco de prematuridade, baixo peso ao nascer, 

abortamento espontâneo e malformações fetais (20). O estudo revelou também a baixa 

prevalência de gravidez pré-termo. Considerado um importante problema de saúde 

pública, o nascimento pré-termo pode resultar em graves conseqüências que podem 

impactar inclusive na vida adulta (21). Entre as causas para a ocorrência de parto pré-

termo, a deficiência de vitamina D tem sido relatada (21). 

 Embora em nosso estudo a ocorrência de aborto não tenha sido predominante, 

evidências científicas mostram que o déficit de Vitamina D pode estar associado ao 

maior risco de aborto. Andersen et al. (2015) avaliaram a associação entre os níveis de 

Vitamina D e a ocorrência de aborto no primeiro trimestre. O estudo englobou 1683 

mulheres grávidas e os investigadores constataram que níveis de Vitamina D inferiores a 

50 nmol/L estavam associados a um risco duas vezes maior de aborto durante o primeiro 

trimestre gestacional. No estudo não foi avaliado o risco de aborto no segundo trimestre 
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(22). A relação entre a deficiência de 25(OH)D) e o risco de aborto espontâneo justifica-

se pela ação imunomoduladora da vitamina D (23) e sua importância fundamental na 

resposta imunológica materno-fetal, que inclui a regulação do gene HOXA10, 

necessário para implantação embrionária e fertilidade (22).  

 Estudos atuais mostram que a deficiência materna de vitamina D também pode 

trazer implicações para saúde do feto e do recém-nascido, predeterminando a 

mineralizacão esquelética deficiente ainda no útero, e assim comprometendo o 

desenvolvimento esquelético fetal, a formação do esmalte dentário e o crescimento e 

desenvolvimento fetal geral. Raquitismo congênito, osteopenia e crânio tabes no feto 

podem ser resultantes da deficiência de vitamina D da mãe (2). Além do mais, em fases 

posteriores da vida registam-se o risco de resistência à insulina, síndrome 

metabólica, infecções do trato respiratório, doenças auto-imunes, alergia e autismo 

(3,24,25,26,27).  

Evidências epidemiológicas mostram uma associação diretamente proporcional 

entre o status de vitamina D durante a gravidez e o peso ao nascer. Há relatos de que a 

cada 40 IU adicional (1 μ g) de ingestão de vitamina D materna, há um aumento 

associado de 11 g no peso ao nascer. Além disso, observa-se uma associação 

significativa entre as concentrações de 25 (OH) D do cordão umbilical e a circunferência 

da cabeça aos 3 e 6 meses de idade (19).  

Referências recentes apontam o papel da vitamina D na regulação negativa de 

citocinas pró-inflamatórias (interleucina 1-β, interleucina 6 e o fator de necrose tumoral-

α), inibindo reações imunes em geral (7,27). Tolppanen et al. (2011) observou que a 

deficiência de vitamina D durante a gravidez pode estar associada ao aumento das taxas 

de alergia na prole (28). Recém-nascidos com níveis inferiores a 10 ng / mL foram duas 
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vezes mais propensos a desenvolver infecções do trato respiratório em comparação com 

aqueles com níveis de 30 ng / mL ou superior. Em um nível molecular, a ingestão de 

vitamina D materna durante a gravidez aumentou os níveis de RNA mensageiro de 

transcrição do tipo imunoglobulina ILT3 e ILT4 no sangue do cordão umbilical. Essas 

interleucinas (ILT3 e ILT4) são fundamentais para a geração de células T supressoras e 

a indução de tolerância imunológica (1). 

Este estudo apresentou algumas limitações. Dentre elas, podemos mencionar o 

tamanho limitado da amostra; o fato de ter obtido apenas o perfil sérico de 25(OH)D no 

final da gestação, o que nos impediu de saber o status de vitamina D no início e ao longo 

da gestação; o fato de não ter avaliado a ingestão alimentar. Dentre os pontos fortes está 

o fato de ser o estudo pioneiro que avaliou níveis de 25(OH)D em gestantes no Estado 

de Goiás. É válido citar que a unidade hospitalar analisada admite pacientes oriundas de 

vários municípios, não só do estado de Goiás, como também de outros estados vizinhos, 

sendo considerada uma amostra representativa da região centro-oeste. 

Em conclusão, gestantes ao final da gestação apresentaram concentração sérica 

de vitamina D abaixo da recomendação. Entretanto, não teve associação com o tipo de 

parto, DHEG, DMG, idade gestacional do RN; peso para idade do RN; estatura para 

idade do RN e classificação do peso para idade gestacional do RN. Para confirmar ou 

não essas hipóteses, recomendamos que outros ensaios clínicos com amostragem maior 

sejam realizados. 

 

Agradecimentos 

 



 20 

Registramos nossos agradecimentos ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 

Goiás, a toda equipe de Biomédicos e estagiários responsáveis pela coleta, 

armazenamento e análise de vitamina D, em especial, Lara Cristina Alves de Oliveira. 

Nossa gratidão também ao Dr. Gustavo Duarte Pimentel, da Faculdade de Nutrição da 

Universidade Federal de Goiás, pela doação do kit para realização da dosagem de 

vitamina D. 

 

Declaração de Conflito de Interesse 

 

Os autores não declaram conflitos de interesse. As contribuições dos autores foram: 

Martins TFP, Albuquerque IZ e Taboada MI participaram do planejamento e desenho do 

estudo; Albuquerque IZ realizou as análises estatísticas; Martins TFP realizou a coleta 

de dados. Todas as autoras participaram da elaboração do manuscrito e revisão crítica. 

 

Fontes de Financiamento 

 

Este estudo não recebeu nenhuma transferência específica de agências de financiamento 

dos setores público, comercial ou sem fins lucrativos. 

 
 
Referências 

 

1. Cantorna MT, Snyder L, Lin YD, Yang L. Vitamin D and 1,25(OH)2D 

Regulation of T cells. Nutrients. 2015; 7 (4): 3011-21.  

 

2. Pereira UM, Solé D. Deficiencia de vitamina D na gravidez e o seu impacto 

sobre o feto, o recém nascido e na infância. Ver Paul Pediatr. 2015; 33 (1): 104-

113. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cantorna%20MT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25912039
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Snyder%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25912039
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lin%20YD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25912039
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yang%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25912039
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4425186/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4425186/


 21 

 

3. Maeda SS et al. Recomendações da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e 

Metabologia (SBEM) para o diagnóstico e tratamento da hipovitaminose D. Arq 

Bras Endocrinol Metab. 2014; 58 (5): 411-433. 

 

4. Holick MF et al. Guidelines for preventing and treating vitamin D deficiency and 

insufficiency revisited. J Clin Endocrinol Metab. 2012; 97 (4): 1153-1158. 

 

5. INSTITUTE OF MEDICINE (US). Report Release: Dietary Reference Intakes 

for Calcium and Vitamin D, 2010. 

 

6. Sergio SM et al. Recomendações da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e 

Metabologia (SBEM) para o diagnóstico e tratamento da hipovitaminose D. Arq 

Bras Endocrinol Metab. 2014; 58 (5). 

 

7. Accioly E, Saunders C, Lacerda EMA. Nutrição em Obstetrícia e Pediatria. 2 ed. 

Rio de Janeiro: Cultura Médica; 2013; p. 89-99. 

 

8. Hossein-Nezhad A, Holick MF. Vitamin D for Health: A Global Perspective. 

Mayo Clinic Proceedings. 2013; 88 (7): 720-755. 

 

9. Bärebring L et al. Trajectory of vitamin D status during pregnancy in relation to 

neonatal birth size and fetal survival: a prospective cohort study. BMC 

Pregnancy Childbirth. 2018; 18 (1): 51. 

 

10. Kaushal M. Vitamin D in pregnancy: a metabolic outlook. Indian J Endocrinol 

Metab. 2013; 17 (1): 76-82. 

 

11. Wei SQ, et al. Maternal vitamin D status and adverse pregnancy outcomes: a 

systematic review and meta-analysis. J Matern Fetal Neonatal Med. 2013; 26 (9): 

889-899. 

 

12. Goulart PAM, Goulart RN. Gestação e deficiência de vitamina d: artigo de 

revisão na literatura. Arq. Catarin Med. 2017; 46 (1): 173-181. 

 

13. Vranken L, Emonts P, Bruyère O, Cavalier E. [Vitamin D deficiency 

during pregnancy: what's the local situation ?] Rev Med Liege. 2018; 73 (1): 10-

16. 

 

14. Heyden EL, Wimalawansa SJ. Vitamin D: Effects on human 

reproduction, pregnancy, and fetal well-being. J Steroid Biochem Mol Biol. 

2017. 

 

15. Benachi A, et al. Vitamin D and pregnancy. Presse Med. 2013; 42 (10): 1377-

1382. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3761874/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=B%C3%A4rebring%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29439677
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29439677
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29439677
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29439677


 22 

16. Hu L, Zhang Y, Wang X, You L, Xu P, Cui X, Zhu L, Ji C, Guo X, Wen J. 

Maternal Vitamin D Status and Risk of Gestational Diabetes: a Meta-Analysis. 

Cell Physiol Biochem. 2018; 45 (1): 291-300. 

 

17. Aghajafari F, et al. Association between maternal serum 25-hydroxyvitamin D 

level and pregnancy and neonatal outcomes: systematic review and meta-analysis 

of observational studies. BMJ. 2013; 346: 1169. 

 

18. Neelankal John A, Jiang FX. An overview of type 2 diabetes and importance of 

vitamin D3-vitamin D receptor interaction in pancreatic β-cells. 

J Diabetes Complications. 2017. 

 

19. Oliveira ACM et al. Fatores Maternos e Resultados Perinatais Adversos em 

Portadoras de Pré-eclâmpsia em Maceió, Alagoas. Arq Bras Cardiol. 2016; 106 

(2): 113-120.  

 

20. Zatollah A, Ahmad E. The Effect of Multi mineral-Vitamin D Supplementation 

on Pregnancy Outcomes in Pregnant Women at Risk for Pre-eclampsia. Int J 

Prev Med. 2015; 6: 62. 

 

21. Wagner CL, et al. A randomized trial of vitamin D supplementation in 2 

community health center networks in South Carolina. Am J Obstet Gynecol. 

2013; 208 (2): 1-13 

 

22. Almeida NKO, Almeida RV.R, Pedreira CE. Resultados perinatais adversos em 

Mulheres com idade materna avançada: estudo transversal com nascimentos 

brasileiros. J Pediatr. 2015; 91 (5): 493—498. 

 

23. Balbi B, Carvalhes MABL, Parada CMGL. Tendência temporal do nascimento 

pré-termo e de seus determinantes em uma década. Ciênc Saúde Coletiva. 2016; 

21 (1): 233-241. 

 

24. Andersen LB e tal, Vitamin D insuficiency is associated with increased risk of 

first-trimester miscarriage in teh Odense Child Cohort, Am J Clin Nutr. 2015; 

102 (3): 633-638. 

 

25. Vanherwegen AS, Gysemans C, Mathieu C. Regulation of Immune Function 

by Vitamin D and Its Use in Diseases of Immunity. Endocrinol Metab Clin North 

Am. 2017; 46 (4): 1061-1094. 

 

26. Jerzyńska J, Stelmach W, Rychlik B, Majak P, Podlecka D, Woicka-Kolejwa K, 

Stelmach I. Efeitos clínicos e imunológicos da suplementação de vitamina 

D durante a estação do pólen em crianças com rinite alérgica. Arch Med 

Sci . 2018; 14 (1): 122-131.  

 

27. Cediel G, Pacheco-Acosta J, CastiUo-Durdn C. Vitamin D deficiency in pediatric 

clinical practice. Arch Argent Pediatr. 2018; 116  (1): 75-81. 

http://www.redalyc.org/html/3997/399742246013/
http://www.redalyc.org/html/3997/399742246013/
http://www.redalyc.org/html/3997/399742246013/
http://www.redalyc.org/html/3997/399742246013/


 23 

 

28. Mazahery H, et al. Vitamin D and omega-3 fatty acid supplements in children 

with autism spectrum disorder: a study protocol for a factorial randomised, 

double-blind, placebo-controlled. Trials. 2016; 17 (1): 295. 

 

29. Savilahti EM, et al. Serum 25-Hydroxyvitamin D in Early Childhood Is 

Nonlinearly Associated with Allergy. Int Arch Allergy Immunol. 2016; 170 (3): 

141-148. 

 

30. Tolppanen AM, et al. Serum 25-hydroxy-vitamin D and ionised calcium in 

relation to lung function and allergen skin tests. Eur J Clin Nutr. 2011; 65 (4): 

493-500. 

 

 

Tabelas 

 

Tabela 1. Caracterização sócio-demográfica e econômica das gestantes analisadas em um 

hospital universitário da cidade de Goiânia, 2017 (n=15).  

Características N % 

Raça Materna 

Branco 

Pardo 

Negro 

 

5 

9 

1 

 

33,3 

60,0 

6,7 

Estado civil 

Solteira 

Casada ou união estável 

 

8 

7 

 

53,3 

46,7 

Escolaridade materna 

Ensino fundamental 

Ensino médio 

Ensino superior 

 

5 

7 

3 

 

33,3 

46,7 

20,0 

Situação empregatícia materna 

Não trabalha 

Trabalha 

 

6 

9 

 

40,0 

60,0 

Renda 

    1 SM¹ 

    Até 2 SM 

    3 SM ou mais 

 

10 

4 

1 

 

66,7 

26,7 

6,7 

Número de pessoas na família 

    2 pessoas 

    3 pessoas 

    4  ou mais 

 

2 

8 

5 

 

13,3 

53,3 

33,3 

¹SM (Salário mínimo). 
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Tabela 2. Características pessoais e obstétricas das gestantes analisadas em um hospital 

universitário da cidade de Goiânia, 2017 (n=15).  

Características N % 

Idade Materna 

18 a 25 anos 

26 a 35 anos 

36 a 45 anos 

 

7 

5 

3 

 

46,7 

33,3 

20,0 

Idade gestacional 

Gravidez pré-termo  

Gravidez a termo  

 

2 

13 

 

13,3 

86,7 

Número de gestações 

    1 gestação 

    2 gestações 

    3 ou mais gestações 

 

3 

8 

4 

 

20,0 

53,3 

26,7 

Ocorrência de aborto prévio 

Presença 

Ausência 

 

1 

14 

 

6,7 

93,3 

Número de partos 

    Nenhum 

    1 parto 

    2 partos 

    3 ou mais partos 

 

4 

7 

3 

1 

 

26,7 

46,7 

20,0 

6,7 

Tipo de parto realizado 

Normal 

Cesário 

Nenhum 

 

5 

6 

4 

 

33,3 

40,0 

26,7 

 

Tabela 3. Caracterização da situação de saúde das gestantes analisadas em um hospital 

universitário da cidade de Goiânia, 2017 (n=15).  

Características N % 

Doença prévia a gestação 

DM 

HAS 

Outros 

Nega 

 

0 

1 

2 

12 

 

0 

6,7 

13,3 

80,0 

Doença durante a gestação 

DMG 

DHEG 

Outros 

Nega 

 

2 

1 

6 

6 

 

13,3 

6,7 

40,0 

40,0 

IMC pré gestacional 

    Baixo peso 

    Adequado 

    Excesso de peso 

 

3 

7 

5 

 

20,0 

46,7 

33,3 

IMC materno atual 

    Baixo peso 

    Adequado 

    Excesso de peso 

 

4 

5 

6 

 

26,7 

33,3 

40,0 

Concentração sérica de 25(OH)D    
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    < 20 ng/mL – Deficiência 

20 a < 30  ng/mL – Insuficiência 

    > 30 a 100 – Suficiência 

3 

7 

5 

20,0 

46,7 

33,3 

 

 

Tabela 4. Distribuição dos recém-nascidos em relação à idade gestacional ao nascer, gênero, 

indicadores antropométricos, presença de anomalia e Índice de Apgar em um hospital 

universitário de Goiânia, 2017 (n=15). 

Características N % 

Idade gestacional ao nascer 

Pré-termo  

A termo 

Pós-termo 

 

2 

13 

0 

 

13,3 

86,7 

0 

Sexo 

Masculino 

Feminino 

 

11 

4 

 

73,3 

26,7 

Estatura/Idade 

    Muito baixa para idade 

    Baixa para idade 

    Adequada para idade 

 

1 

1 

13 

 

6,7 

6,7 

86,7 

Peso/Idade 

     Baixo peso para idade 

     Adequado para idade 

 

1 

14 

 

6,7 

93,3 

IMC/Idade 

    Magreza 

    Eutrofia 

    Risco de sobrepeso 

    Sobrepeso 

 

1 

10 

2 

2 

 

6,7 

66,7 

13,3 

13,3 

Classificação 

     PIG 

     AIG 

     GIG 

 

1 

14 

0 

 

6,7 

93,3 

0 

Anomalia 

     Presença 

     Ausência 

 

2 

13 

 

13,3 

86,7 

Índice de Apgar 

     Sem asfixia (8 a 10) 

     Com asfixia moderada (3 a 4) 

     Com asfixia grave (0 a 2) 

 

13 

1 

1 

 

86,7 

6,7 

6,7 

 

Tabela 5. Associação entre a concentração sérica de vitamina D materna e as características do 

recém-nascido ao nascimento (n=15). 

Características 

 

Concentração sérica de Vitamina D 

  

 

 Inadequado n (%) Adequado n (%)  

Tipo de parto   Valor de p* 

Normal 1 (6,7) 0 (0) 1.000 

Cesariana 9 (60) 5 (33,3) 

Idade Gestacional RN    
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Pré-termo 1 (0) 1 (6,7) 1.000 

A termo 9 (60) 4 (26,7) 

Peso para Idade    

Baixo peso  1 (6,7) 0 (0) 1.000 

Adequado 9 (60) 5 (33,3) 

Estatura para Idade    

Muita baixa estatura 1 (6,7) 0 (0) 0.467 

Baixa estatura 1 (6,7) 0 (0) 

Estatura adequada 8 (53,3) 5 (33,3) 

Classificação do peso para a IG    

PIG 1 (6,7) 0 (0) 1.000 

AIG 9 (60) 5 (33,3) 

IMC para Idade    

Magreza 1 (6,7) 0 (0)  

0.054 Eutrofia 5 (33,4) 5 (33,3) 

Risco de sobrepeso 2 (13,3) 0 (0) 

Excesso de peso 2 (13,3) 0 (0) 

*Teste Exato de Fisher. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – Parecer do Comitê de Ética. 
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ANEXO 2 - Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). 

 

 

Prezada senhora, 

 

Você está sendo convidada para participar, como voluntária, de uma pesquisa 

realizada por nutricionistas do Hospital das Clínicas – UFG/EBSERH. 

Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar 

fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas 

é sua e a outra é do pesquisador responsável. 

 Em caso de recusa, você não será penalizada de forma alguma. Em caso de 

dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com as pesquisadoras 

responsáveis: Tatiane Fagundes Pereira Martins, no telefone: (62) 8543-2122 ou Izabela 

Zibetti, no telefone: (62) 3209-6270. 

 Em casos de dúvidas sobre os seus direitos como participante nesta pesquisa, 

você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das 

Clínicas - Universidade Federal de Goiás, nos telefones: (62) 3269-8338 e 3269-8426. 

 

Título da pesquisa: ―Concentração sérica de 25-hidroxivitamina d [25(oh)d] em 

gestantes de uma maternidade de Goiânia e repercussões sobre a gestação e o feto‖. Este 

estudo tem como objetivo verificar a concentração de vitamina D em gestantes, 

internadas no hospital das Clínicas – UFG e analisar os resultados sobre a gestação e o 

recém-nascido. 

 Para isso precisamos perguntar sobre dados da gestação, situação de saúde, 

escolaridade, ocupação, entre outros, além de pesar, medir a estatura, e coletar dados da 

criança, como peso, altura. A entrevista durará cerca de 15 minutos, no Hospital das 

Clínicas - UFG.  

Como procedimento normal, após internação no hospital, será coletada amostra 

de sangue para ver se você tem anemia ou outras doenças. E através dessa amostra de 

sangue vamos verificar o quanto de vitamina D existe no seu sangue. Com o exame de 

sangue, pode surgir uma pequena mancha roxa ou pontos vermelhos no braço, próximos 

ao local da coleta do sangue. As manchas desaparecem sozinhas e não tem nenhum 

prejuízo à sua saúde. 
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Como benefício, você receberá informações sobre o seu estado nutricional e 

condições de saúde. Se você tiver diabetes, iremos te encaminhar para acompanhamento 

ambulatorial com nutricionista no HC-UFG. Todas as gestantes receberão orientações 

sobre alimentação saudável e poderão tirar dúvidas sobre alimentação da criança. 

É importante que você entenda que não haverá nenhum tipo de pagamento ou 

gratificação financeira pela sua participação, pois ela é voluntária. Você poderá buscar 

indenização caso haja danos comprovados em função da sua participação. Se precisar ou 

desejar a qualquer momento a senhora poderá interromper a entrevista ou não participar 

da pesquisa sem nenhum prejuízo. 

Todas as informações obtidas serão confidenciais e privativas. Os resultados 

desta pesquisa serão publicados em relatórios oficiais, revistas e encontros científicos, 

mas seu nome e da criança não serão divulgados nos resultados da pesquisa. 

 A sua participação é muito importante para que os profissionais de saúde possam 

conhecer melhor a relação entre a vitamina D e o impacto sobre a gestação e o feto.  

 

Consentimento da participação da pessoa e recém-nascidos como sujeitos 

Eu,___________________________________, RG/CPF_________________, abaixo 

assinado, concordo participar do estudo como sujeito. Fui devidamente informada e 

esclarecida pela 

pesquisadora___________________________________________________sobre a 

pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes da sua participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a 

qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou interrupção do 

acompanhamento/assistência/tratamento prestado ao sujeito pesquisado. 

 

Local e data:____________________________________________________ 

Nome e Assinatura do responsável: _________________________________ 
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ANEXO 3 - Instruções aos autores – Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil. 

 

 

A Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil (RBSMI) é uma publicação 

trimestral (março, junho, setembro e dezembro) cuja missão é a divulgação de artigos 

científicos englobando o campo da saúde materno-infantil. As contribuições devem 

abordar os diferentes aspectos da saúde materna, saúde da mulher e saúde da criança, 

contemplando seus múltiplos determinantes epidemiológicos, clínicos e cirúrgicos. Os 

trabalhos são publicados em português e em inglês. No caso de aceitação do trabalho 

para publicação, solicitamos que os manuscritos escritos em português sejam remetidos 

também em inglês. A avaliação e seleção dos manuscritos baseia-se no princípio da 

avaliação pelos pares. Para a submissão, avaliação e publicação dos artigos não há 

cobrança de taxas 

Direitos autorais 

A Revista adota a licença CC-BY do Sistema Creative Commons sendo possível 

cópia e reprodução em qualquer formato, bem como remixar, transformar e criar a partir 

do material para qualquer fim, mesmo que comercial, sem necessidade de autorização, 

desde que citada a fonte. Os manuscritos submetidos deverão ser acompanhados da 

Declaração de Transferência dos Direitos Autorais, assinada pelos autores (modelo). Os 

conceitos emitidos nos artigos são de responsabilidade exclusiva dos autores. 

Aspectos Éticos 

1. Ética 

A Declaração de Helsinki de 1975, revisada em 2000 deve ser respeitada. Serão 

exigidos, para os artigos brasileiros, a Declaração de Aprovação do Comitê de Ética 

conforme as diretrizes da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) e, para os 

artigos do exterior, a Declaração de Aprovação do Comitê de Ética do local onde a 

pesquisa tiver sido realizada. A fim de conduzir a publicação conforme os padrões éticos 

da comunicação científica, a Revista adota o sistema Ithenticate para identificação de 

plagiarismo 

2. Conflitos de interesse 

Ao submeter o manuscrito os autores devem informar sobre a existência de 

conflitos de interesse que potencialmente possam influenciar o trabalho. 

Critérios para aprovação e publicação de artigo 

Além da observação das condições éticas da pesquisa, a seleção de um 

manuscrito levará em consideração a sua originalidade, prioridade e oportunidade. 

O rationale deve ser exposto com clareza exigindo-se conhecimento da literatura 

relevante e adequada definição do problema estudado. O manuscrito deve ser escrito de 

modo compreensível mesmo ao leitor não especialista na área coberta pelo escopo da 

Revista. A primeira etapa de avaliação é realizada pelos Editores Associados. Dois 

revisores externos, indicados por estes, serão consultados para avaliação do mérito 
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científico no manuscrito. No caso de discordância entre eles, será solicitada a opinião de 

um terceiro revisor. A partir de seus pareceres e do julgamento dos Editores Associados 

e Editor Executivo, o manuscrito receberá uma das seguintes classificações: 1) aceito; 2) 

recomendado, mas com alterações; 3) não recomendado para publicação. Na 

classificação 2 os pareceres serão enviados aos(s) autor(es), que terão oportunidade de 

revisão e reenvio à Revista acompanhados de carta-resposta discriminando os itens que 

tenham sido sugeridos pelos revisores e a modificação realizada; na condição 3, o 

manuscrito será devolvido ao(s) autor(es); no caso de aceite, o artigo será publicado de 

acordo com o fluxo dos manuscritos e o cronograma editorial da Revista. Após aceito o 

trabalho, caso existam pequenas inadequações, ambiguidades ou falta de clareza, 

pontuais do texto, os Editores Associados e Executivo se reservam o direito de corrigí-

los para uniformidade do estilo da Revista. Revisores de idioma corrigirão erros 

eventuais de linguagem. Antes da publicação do artigo a prova do manuscrito será 

submetida ao(s) autor(es) para conferência e aprovação definitiva. 

 

Seções da Revista 

Editorial escrito por um ou mais Editores ou a convite do Editor Chefe ou do Editor 

Executivo. 

Revisão avaliação descritiva e analítica de um tema, tendo como suporte a literatura 

relevante, devendo levar em conta as relações, a interpretação e a crítica dos estudos 

analisados bem como sugestões para novos estudos relativos ao assunto. Pode ser do 

tipo: narrativa ou sistemática, podendo esta última, incluir meta-análise. As revisões 

narrativas só serão aceitas a convite dos Editores. As revisões devem se limitar a 6.000 

palavras e até 60 referências. Artigos Originais divulgam resultados de pesquisas 

inéditas e devem procurar oferecer qualidade metodológica suficiente para permitir a sua 

reprodução. Para os artigos originais recomenda-se seguir a estrutura convencional, 

conforme as seguintes seções: Introdução: onde se apresenta a relevância do tema, as 

hipóteses iniciais, a questão da pesquisa e sua justificativa quanto ao objetivo, que deve 

ser claro e breve; Métodos: descrevem a população estudada, os critérios de seleção 

inclusão e exclusão da amostra, definem as variáveis utilizadas e informam a maneira 

que permite a reprodutividade do estudo, em relação a procedimentos técnicos e 

instrumentos utilizados. Os trabalhos quantitativos devem informar a análise estatística 

utilizada. Resultados: devem ser apresentados de forma concisa, clara e objetiva, em 

sequência lógica e apoiados nas ilustrações como: tabelas e figuras (gráficos, desenhos, 

fotografias); Discussão: interpreta os resultados obtidos verificando a sua 

compatibilidade com os citados na literatura, ressaltando aspectos novos e importantes e 

vinculando as conclusões aos objetivos do estudo. Aceitam-se outros formatos de artigos 

originais, quando pertinente, de acordo com a natureza do trabalho. 

Os manuscritos deverão ter no máximo 5.000 palavras, e as tabelas e figuras devem ser 

no máximo cinco no total; recomenda-se citar até 30 referências bibliográficas.No caso 

de ensaio clínico controlado e randomizado os autores devem indicar o número de 

registro do mesmo conforme o CONSORT. 
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Notas de Pesquisa relatos concisos sobre resultados preliminares de pesquisa, com 

1.500 palavras, no máximo duas tabelas e figuras no total, com até 10 

referências. Relato de Caso/Série de Casos casos raros e inusitados. A estrutura deve 

seguir: Introdução, Descrição e Discussão. O limite de palavras é 2.000 e até 10 

referências. Podem incluir até duas figuras. 

Informes Técnico-Institucionais referem-se a informações relevantes de centros de 

pesquisa de suas atividades científicas e organizacionais. Deverão ter estrutura similar a 

uma Revisão. Por outro lado podem ser feitas, a critério do autor, citações no texto e 

suas respectivas referências ao final. O limite de palavras é de 5.000 e até 30 

referências. Ponto de Vista opinião qualificada sobre saúde materno-infantil (a convite 

dos editores). 

Resenhas crítica de livro publicado e impresso nos últimos dois anos ou em redes de 

comunicação on line (máximo 1.500 palavras). Cartas crítica a trabalhos publicados 

recentemente na Revista, com o máximo de 600 palavras. 

Artigos Especiais textos cuja temática seja considerada de relevância pelos Editores e 

que não se enquadrem nas categorias acima mencionadas. O limite de palavras é de 

7.000 e até 30 referências. 

Notas 
1. Em todos os tipos de arquivo a contagem do número de palavras exclui resumos, 

tabelas, figuras e referências;  

2. Por ocasião da submissão os autores devem informar o número de palavras do 

manuscrito. 

 

Os manuscritos deverão ser escritos em português ou inglês, digitados no programa 

Microsoft Word for Windows, em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço duplo. 

Estrutura do manuscrito 

Identificação título do trabalho: em português e em inglês, nome e endereço completo 

dos autores e respectivas instituições; indicação do autor responsável pela troca de 

correspondência; fontes de auxílio: citar o nome da agência financiadora, o tipo de 

auxílio recebido, e conflito de interesse. 

Resumos deverão ter no máximo 210 palavras e serem escritos em português e em 

inglês. Para os Artigos Originais, Notas de Pesquisa e Artigos de Revisão Sistemática os 

resumos devem ser estruturados em: Objetivos, Métodos, Resultados, Conclusões. No 

Relato de Caso/Série de Casos devem ser estruturados em: Introdução, Descrição, 

Discussão. Nos artigos de Revisão Sistemática os resumos deverão ser estruturados 

em: Objetivos, Métodos (fonte de dados, período, descritores, seleção dos estudos), 

Resultados, Conclusões. Para o Informe Técnico-Institucionais e Artigos Especiais o 

resumo não é estruturado. 

Palavras-chave para identificar o conteúdo dos trabalhos os resumos deverão ser 

acompanhados de três a seis palavras-chave em português e em inglês, utilizando-se os 
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Descritores em Ciências da Saúde (DECS) da Metodologia LILACS, e o seu 

correspondente em inglês o Medical Subject Headings (MESH) do MEDLINE, 

adequando os termos designados pelos autores a estes vocabulários. 

Ilustrações as tabelas e figuras somente em branco e preto ou em escalas de cinza 

(gráficos, desenhos, mapas, fotografias) deverão ser inseridas após a seção de 

Referências. Os gráficos deverão ser bidimensionais. 

Agradecimentos à colaboração de pessoas, ao auxílio técnico e ao apoio econômico e 

material, especificando a natureza do apoio. 

Referências devem ser organizadas na ordem em que são citadas no texto e numeradas 

consecutivamente; não devem ultrapassar o número estipulado em cada seção conforme 

a presente Instruções aos Autores. A Revista adota as normas do International 

Committee of Medical Journals Editors - ICMJE (Grupo de Vancouver), com algumas 

alterações; siga o formato dos exemplos: 

Artigo de revista 
Bergmann GG, Bergmann MLA, Hallal PC. Independent and combined associations of 

cardiorespiratory fitness and fatness with cardiovascular risk factors in Brazilian youth. J 

Phys Act Health. 2014; 11 (2): 375-83. 

Livro Sherlock S, Dooley J. Diseases of the liver and biliary system. 9 ed. Oxford: 

Blackwell Scientific Publications; 1993. 

Editor, Organizador, Compilador Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care 

for elderly people. New York: Churchill Livingstone; 1996. 

Capítulo de livro Timmermans PBM. Centrally acting hipotensive drugs. In: Van 

Zwieten PA, editor. Pharmacology of anti hypertensive drugs. Amsterdam: Elservier; 

1984. p. 102-53. 

Congresso considerado no todo Proceedings of the 7th World Congress on Medical 

Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North Holland; 1992. 

Trabalho apresentado em eventos Bengtson S, Solheim BG. Enforcement of data 

protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, 

Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress 

on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North 

Holland; 1992. p. 1561-5 

Dissertação e Tese Pedrosa JIS. Ação dos autores institucionais na organização da 

saúde pública no Piauí: espaço e movimento [dissertação]. Campinas: Faculdade de 

Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas; 1997. 

Diniz AS. Aspectos clínicos, subclínicos e epidemiológicos da hipovitaminose A no 

Estado da Paraíba [tese]. Recife: Departamento de Nutrição, Centro de Ciências da 

Saúde da Universidade Federal de Pernambuco; 1997. Documento em formato 

eletrônico – Artigo de revista 
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APÊNDICE 1 – Questionário da Pesquisa. 

 

Data:___/_____/_____ 

1 Dados Pessoais 

Nome:__________________________________________________P:____________ 

 

Idade: 18 a 25 anos (1)      26 a 35 (1)        36 a 45 (2)  

 

Idade gestacional: Gravidez pré-termo – c/ < de 37sem     (0)  

Gravidez a termo - > 37sem e < 42sem  (1) 

Gravidez pós-termo - > 42sem                  (3) 

Nº de gestações: 1 (0)      2 (1)     3 ou mais (2)  

Nº de abortos: _____ presença (1)   ausência (0) 

Nº de partos: 1 (0)      2 (1)     3 ou mais (2)   

Tipo: Normal (1)     Cesário (0)    

Raça: branco (0)   pardo (1)  negro (2)  amarelo (3) 

 

2 Dados socioeconômicos 

Grau de escolaridade Ensino fundamental (0)   Segundo grau (1)   Ensino superior (2) 

Profissão Do lar (1)     outros (0) 

Estado civil Solteira (0)    Casada ou união estável (1)  

Renda 1 SM (0)            Até 2 SM (1)        3 SM ou mais (2) 

Número de pessoas na 

família 

2 pessoas (0)       3 pessoas (1)         4 ou mais (2) 

 

3 Situação saúde 

Doença prévia a gestação DM (0)           HAS (1)        Outros (2) 

Doença recente DMG (0)          DHEG (1)       Outros (2) 

Hábito de fumar 

(tipo, frequência e quantidade)  

 

Prévia a gestação (0)      Durante (1)      Ausente (2) 

Ingestão de bebida alcoólica  

(tipo, frequência e quantidade) 

 

Prévia a gestação (0)      Durante (1)      Ausente (2) 

Alterações do TGI  

(náusea, vômito, distensão 

 

Náusea (0)      vômito (1)      Distensão abdominal (2) 
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abdominal) 

Funcionamento intestinal  

(Classificação conforme escala de 

Bristol, anexo 1) 

Tipo 1 ou 2 - constipação (0) 

Tipo 3 ou 4 – regular (1) 

Tipo 5 ou 6 – diarréia (2) 

Uso de medicamentos Antihipertensivo (0) 

Antidepressivo (1) 

Antiemético (2) 

Insulinoterapia (3) 

Outros (4) 

Já fez alguma cirurgia? Não (0)    sim (1) 

Valores de glicemia  

(caso tenha sido coletado) 

 

Valor médio da pressão arterial?  

 

4 Investigação dietética 

Alergia ou intolerância 

alimentar 

_____ presença (1)   ausência (0) 

Alteração no padrão alimentar 

durante a gravidez? Quais? 

Diminuição do apetite (0) 

Normal (1) 

Aumento do apetite (2) 

Faz uso de suplemento de ViD? 

(tipo, frequência e quantidade) 

 

_____ presença (1)   ausência (0) 

 

 

 

5 Dados  antropométricos  

Estatura (m)  

Peso corporal atual (kg)  

Peso corporal pré-gestacional (kg)  

Índice de massa corporal pré-gestacional Baixo peso (0)        Adequado (1) 

Sobrepeso (2)       Obesidade (3) 

Índice de massa corporal atual Baixo peso (0)        Adequado (1) 

Sobrepeso (2)       Obesidade (3) 

% perda de peso _____ presença (1)   ausência (0) 
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6 Exames  

concentração sérica de 25(OH)D < 20 ng/mL – Deficiência (0) 

20-30 ng/mL – Insuficiência (1) 

30-100 ng/mL – Suficiência (2) 

>100 ng/mL – Excesso (3) 

>150 ng/mL – Risco de toxicidade(4) 

concentração sérica de cálcio  

concentração sérica de fósforo  

Glicemia  

 

7.Triagem de risco nutricional NRS(2002) 

Escore do estado nutricional Ausência escore (0)      Leve escore (1) 

Moderado escore (2)      Grave escore (3) 

Escore da gravidade da doença Ausência escore (0)      Leve escore (1) 

Moderado escore (2)      Grave escore (3) 

Escore da triagem total <3 pontos - Sem risco nutricional (1) 

≥3 pontos – Com risco nutricional (0) 

 

8 Diagnóstico nutricional (ASG):  

Gravemente desnutrido (0) 

Moderadamente desnutrido ou suspeita de desnutrição (1) 

Nutrido (2) 

 

9 Dados referentes ao parto 

Tipo de parto: Normal (1)     Cesário (0)    

Teve complicações?  _____ presença (0)   ausência (1) 

Se sim, quais foram?  

  

 

10 Dados do recém-nascido 

Idade gestacional ao nascer pré-termo – c/ < de 37sem     (0)  

a termo - > 37sem e < 42sem  (1) 

pós-termo - > 42sem                  (3) 

Estatura ao nascer (m)  
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Peso corporal ao nascer (kg)  

Índice de massa corporal / Idade <Escore-Z -3 Magreza acentuada (0) 

≥ Escore-Z -3 e <Escore-Z -2 Magreza (1) 

≥ Escore-Z-2 e  ≤Escore-Z+1 Eutrofia (2) 

≥ Escore-Z+1 e ≤ Escore-Z+2 Risco de sobrepeso (3) 

≥ Escore-Z+2 e ≤ Escore-Z+3 Sobrepeso (4) 

>Escore-Z+3 Obesidade 

Estatura / Idade <Escore-Z -3 Muito baixa estatura p/ idade (0) 

≥ Escore-Z -3 e <Escore-Z -2 Baixa estatura p/ idade 

(1) 

≥ Escore-Z-2 Estatura adequada p/ idade (2) 

Peso / Idade <Escore-Z -3 Muito baixo peso p/ idade (0) 

≥ Escore-Z -3 e <Escore-Z -2 Baixo peso p/ idade (1) 

≥ Escore-Z-2 e ≤ Escore-Z+2 Peso adequado p/ idade 

(2) 

>Escore-Z+2 Peso elevado p/ idade (3) 

Classificação PIG (0)                 AIG (1)            GIG (2) 

Complicações ao nascer _____ presença (0)   ausência (1) 

Síndrome/anomalia _____ presença (0)   ausência (1) 

Sexo Masculino (0)     Feminino (1) 

Aspecto geral, cabeça e pescoço Alterado (0)       Adequado  (1) 

Aparelho Cardiovascular  Alterado (0)       Adequado  (1) 

Aparelho Respiratório Alterado (0)       Adequado  (1) 

Abdome e genitais Alterado (0)       Adequado  (1) 

Extremidades e coluna Alterado (0)       Adequado  (1) 

Neurológico Alterado (0)       Adequado  (1) 

 

 


