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1 - INTRODUÇÃO

O período da vida designado como gravidez tem uma duração ade-
quada de 38 a 40 semanas,3 sendo heterogêneo em seus aspectos fi sioló-
gicos, metabólicos e nutricionais.15
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O primeiro trimestre gestacional caracteriza-se por grandes modifica-
ções biológicas devido à intensa divisão celular que ocorre nesse perío-
do, tanto no organismo materno como no fetal. A saúde do embrião vai 
depender da condição nutricional pré-gestacional da mãe, não apenas 
quanto às suas reservas proteico-energéticas, mas também quanto às re-
servas de vitaminas e minerais. Isso porque nesse período na mulher, pela 
nova fase hormonal, sobretudo pela ação do estrógeno aumentado, é co-
mum a ocorrência de enjoo e êmese (vômito) que a submetem à privação 
alimentar, mas que não remetem a prejuízos para o feto.

O segundo e o terceiro trimestres integram outra fase para a gestante, 
na qual o meio externo irá exercer influência direta na condição nutricional 
do feto. O ganho de peso adequado, a ingestão de energia e nutrientes, o 
fator emocional e o estilo de vida serão determinantes para o crescimento 
e desenvolvimento normais do feto.15 No Quadro 01 são apresentados os 
principais eventos concernentes aos três trimestres gestacionais. 

Quadro 01: Diferenciação celular de acordo com o período gestacional.15

Idade gestacional Tipo de crescimento Velocidade Peso médio do feto

1° trimestre 
(12 semanas)

Hiperplasia Lenta 12ª semana ≈ 300g

2° trimestre 
(13 a 27 semanas)

 Hiperplasia e  
hipertrofia

Acelerada 27ª semana ≈ 1000g

3° trimestre  
(acima de 28 semanas)

Hipertrofia Máxima 38ª semana ≈ 3000g

2 - PLACENTA

Anatomicamente, a placenta humana tem origem fetal. Funcionalmen-
te, porém, seu envolvimento com a fisiologia materna é íntima e, portan-
to, a placenta passa a ser um órgão materno infantil.3 A principal função 
desse órgão é transportar oxigênio e nutrientes da mãe para o feto a fim 
de suprir as altas demandas nutricionais deste, e eliminar os produtos ori-
ginários do metabolismo fetal e produzir substâncias e hormônios neces-
sários ao crescimento e ao desenvolvimento fetal. Por exemplo, as células 
fetais necessitam de energia e insulina. Entretanto, como a insulina ma-
terna não atravessa a membrana placentária e nas primeiras 14 semanas 
gestacionais o pâncreas do feto ainda não consegue produzir sua própria 
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insulina, a placenta produz temporariamente uma proteína que exerce 
função semelhante à insulina.15

3 - PRINCIPAIS HORMÔNIOS ENVOLVIDOS NA GESTAÇÃO 

3.1 - Gonadotrofina coriônica humana (HCG)

Nas primeiras semanas da gravidez os níveis de HCG aumentam muito 
rapidamente, atingindo seu máximo na 10ª semana. A partir daí, há um 
declínio, atingindo uma concentração mínima aos 120 dias, que persis-
te até o final da gravidez.3 A HCG apresenta importante função no início 
da gestação enquanto a placenta não é capaz de produzir estrógeno e 
progesterona em quantidades suficientes para promover evolução dessa 
nova condição fisiológica. Ela é detectada no sangue 8 dias após a fecun-
dação e em 15 dias se for pesquisada na urina.15

3.2 - Progesterona

A principal fonte de progesterona durante a gestação é a placenta. No 
entanto, durante as 6 a 8 semanas, esta função é desempenhada pelo cor-
po lúteo. Após a oitava semana de gestação, a placenta passa a ser a prin-
cipal fonte secretora de progesterona. Sua biossíntese dá-se por meio do 
colesterol materno, na forma de LDL, o qual se liga ao seu receptor no tro-
foblasto e é captado e degradado a colesterol livre, quando então é con-
vertido em progesterona e finalmente é secretado.12 A principal função 
da progesterona é provocar o relaxamento da musculatura lisa uterina, 
entretanto, acaba interferindo em outros órgãos, como o intestino mater-
no, diminuindo a sua motilidade. Essa ação possibilita maior tempo para 
absorção dos nutrientes, porém desencadeia o quadro de constipação in-
testinal. Além disso, favorece também o acúmulo de gordura; aumenta a 
excreção de sódio; reduz a pressão de gás carbônico arterial e alveolar; 
interfere no metabolismo do ácido fólico; participa da mamogênese.15

3.3 - Estrógeno

Os níveis de estrógeno também aumentam durante a gestação. Nas 
primeiras semanas de gestação, o estrógeno é produzido pelo corpo lúteo 
e depois pela placenta.12 Os estrógenos são produzidos em quantidades 
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consideráveis pela placenta.3 Esse hormônio tem como principal função 
aumentar a elasticidade da parede uterina e do canal cervical. Essa ação 
é causada pela alteração dos mucopolissacarídeos do tecido conjuntivo, 
tornando-o mais higroscópico e, portanto, mais elástico. Outras funções 
do estrógeno são: reduz as proteínas séricas; afeta a função tireoidiana; 
interfere no metabolismo do ácido fólico; participa da mamogênese.15 
Além disso, esse hormônio provoca uma retenção de sódio, acentuando 
o volume intravascular. Seu efeito parece ser conspícuo na retenção geral 
de sódio registrada na gestação.3

3.4 - Hormônio lactogênio placentário (HLP)

Apresenta níveis máximos durante a 32ª semana de gestação, perma-
necendo então constantes.3 Esse hormônio apresenta propriedades lacto-
gênicas, ou seja, inicia o processo de produção de leite3,15 e ainda soma-
totróficas. Há pouca passagem do HLP para o feto. Sua principal função 
parece ser a de um mediador que possui efeitos antagônicos à insulina.3,15 

Talvez em decorrência dessa ação antiisulínica, o HLP também atue na 
mobilização e metabolização dos depósitos gordurosos maternos, levan-
do ao aumento plasmático de ácidos graxos livres. A diminuição da glice-
mia faz aumentar a sua liberação no sangue, tornando o hormônio essen-
cial. Isso é importante em condições como hipoglicemia ou jejum. Assim, 
ocorre um estímulo para a liberação de HLP, e dessa forma, há uma lipólise 
com consequente aumento dos ácidos graxos livres, que serão então utili-
zados como fonte energética pela mãe, liberando a glicose e aminoácidos 
para o feto. Se o jejum continuar, haverá produção aumentada de cetonas, 
que também serão utilizadas pelo feto. Tanto assim que a gestação tam-
bém é metabolicamente definida como um jejum acelerado.3

3.5 - Insulina (pâncreas)

No início da gestação, a resposta insulínica é normal, mas à medida 
que a gravidez avança, faz-se necessária mais insulina para transportar a 
mesma quantidade de glicose. O período gestacional é considerado um 
estado hiperinsulinêmico, pois se caracteriza por menor sensibilidade à 
insulina, explicada em parte pela ação dos hormônios antagônicos à in-
sulina, como progesterona, cortisol, prolactina e hormônio lactogênio 
placentário. Os níveis glicêmicos em jejum tendem a ser menos elevados 
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QUADRO RESUMO

Palavras Chave Descrição

Constipação intestinal
Também conhecida como obstipação ou prisão de ventre, é carac-
terizada pela dificuldade constante ou eventual da evacuação das 
fezes, que se tornam ressecadas.

Mamogênese Trata-se do desenvolvimento da glândula mamária.

Ação antiinsulínica Ação contrária a do hormônio insulina.

Corpos cetônicos

São substâncias solúveis em água que são produtos derivados da 
quebra dos ácidos graxos, que ocorre no fígado. São usados como 
fonte de energia no coração, no cérebro e no tecido muscular. No 
cérebro são fonte vital de energia durante um jejum de pelo menos 
24 horas.

Síndromes hipotensivas
Quando há uma redução da pressão arterial para além da normali-
dade.

Dispneica Dificuldade para respirar.

Regurgitação
A regurgitação é a expulsão de alimentos vindos do esófago ou do 
estômago, sem náuseas nem contrações musculares violentas.

Taxa de filtração  
glomerular (TFG)

É o volume e concentração de água filtrada fora do plasma pelas 
paredes dos capilares glomerulares nas cápsulas de Bowman, 
localizadas nos rins, por unidade de tempo. A filtração glomerular é 
a primeira etapa na formação da urina.

Glicosúria Presença de excesso de glicose na urina.

Hiperêmese
É o excesso de náuseas e vômitos. O nome usualmente dado a esse 
fato no período gestacional é de hiperêmese gravídica.
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Diferenciação celular Hormônios Funções

HCG1° Trimestre: 
hiperplasia

2° trimestre: 
hiperplasia e hipertrofia

3° trimestre: 
hipertrofia

 Peso médio do feto

1° trimestre:  
12ª semana ≈ 300g

2° trimestre: 2 
7ª semana ≈ 1000g

HLP

Placenta

Principal função: transpor-
tar oxigênio e nutrientes da 

mãe para o feto

ALTERAÇÕES FISIOMETABÓLICAS DA GESTAÇÃO

Substitui o estrogênio e 
a progesterona no início 

da gestação

Relaxamento da muscula-
tura lisa do útero;↓motili-

dade intestinal; acúmulo de 
gordura; excreção de sódio; 

↓PCO2; metabolismo do
 ácido fólico; mamogênese

↑elasticidade da parede 
uterina e do canal cervical; 
↓proteínas séricas;↑re-
tenção de sódio; função 

tireoidiana; metabolismo 
do ácido fólico; participa da 

mamogênese

Inicia o processo de 
produção de leite; ação 

antiinsulínica; mobilização 
e metabolização dos depó-
sitos gordurosos maternos

↓ glicemia → hormônios 
antagônicos à insulina: 
progesterona, cortisol, 

prolactina, HLP

Regulação das reações 
oxidativas envolvidas na 

produção de energia

Progesterona

Estrogênio

Insulina 

Hormônios tireoidianos
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Metabolismo

Lipídico

Função renal

↓glicemia de jejum;↑uti-
lização de glicose;↓pro-

dução endógena de 
glicose;↓sensibilidade 

periférica à insulina;↑re-
sistência hepática à insulina

Glicídico 

↑Lipólise; ↑Cetogênese

Proteico

↓concentração plasmá-
tica da maior parte dos 

aminoácidos

↑taxa de filtração glomeru-
lar;↑retenção primária de 

eletrólitos sódio;↑sensação 
de sede;↓secreção de 

fatores natriuréticos – ANP 
(peptídeo natriurético atrial)

Mudanças fisiológicas

Volume e composição 
sanguíneos

↑ volume sanguíneo;↓ 
concentração de hemo-

globina e hematócrito; ↓ 
albumina sérica e vitaminas 

hidrossolúveis

↑ volume vascular: 
hipervolemia;↑frequ-

ência cardíaca;↑débito 
cardíaco;↑pressão arterial 
sistólica;↓pressão arterial 

diastólica;↓pCO2; dispneia; 
hiperventilação

Função gastrointestinal 

Náusea e vômitos; desejos 
e aversões alimentares;↓ 
motilidade do trato gas-

trointestinal; regurgitação e 
refluxo gástrico

Função cardiovascular e 
pulmonar
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01 (RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL - SECRETARIA DE 
ESTADO DA SAÚDE - 2014)
O organismo de uma gestante sadia e bem nutrida passa por diversas 
adaptações fisiológicas com o objetivo de se garantir o crescimento e o 
desenvolvimento fetais, além de permitir a formação de reservas biológi-
cas necessárias ao período da lactação. Em relação à nutrição das gestan-
tes e nutrizes, é correto afirmar que:

Ⓐ As necessidades nutricionais de gestantes e nutrizes não são muito di-
ferentes daquelas observadas em mulheres não grávidas, podendo por 
vezes estar diminuídas.
Ⓑ O aumento da massa de eritrócitos e o desenvolvimento fetal; o au-
mento dos tecidos mamário, uterino e placentário são os responsáveis 
pela elevação das necessidades de ferro no período gestacional.
Ⓒ Não há evidências de que a ingestão inadequada de folato tenha rela-
ção com nenhuma condição associada à gestação.
Ⓓ O ferro proveniente de fontes alimentares de origem vegetal, ferro 
heme, é menos absorvido do que aquele proveniente de alimentos de ori-
gem animal.
Ⓔ A transferrina é a principal proteína de armazenamento do ferro no 
organismo humano.

Alternativa A: INCORRETA. Em decorrência das inúmeras alterações 
fisiológicas e hormonais que ocorrem no organismo feminino durante a 
gestação para atender às demandas energéticas e nutricionais da gestan-
te e do feto, as necessidades nutricionais de gestantes e nutrizes são maio-
res em relação às mulheres não grávidas.15

Alternativa B: CORRETA. Durante a gravidez ocorre um aumento signi-
ficativo na demanda metabólica pelo ferro, decorrente de uma hemato-
poese aumentada, que contribui para o estado hipervolêmico característi-
co do organismo gestacional. Além disso, existe um aumento de demanda 
pelo crescimento do feto e uma necessidade de compensar eventuais 
perdas durante o processo do parto. No feto, além da formação da hemo-
globina, o ferro é essencial para o desenvolvimento do Sistema Nervoso 
Central através da síntese de enzimas responsáveis pelo metabolismo ce-
rebral.1

GRAU DE DIFICULDADE
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Alternativa C: INCORRETA. O folato age como coenzima em várias re-
ações celulares fundamentais e é necessário na divisão celular devido ao 
seu papel na biossíntese de purinas e pirimidinas, e, consequentemente, 
na formação do DNA e do RNA. Em geral, o crescimento rápido e as mul-
tiplicações celulares, aspecto central do desenvolvimento fetal, requerem 
um suprimento adequado de folato. Durante a gravidez, o folato interfere 
com o aumento dos eritrócitos, o alargamento do útero e o crescimento 
da placenta e do feto. Baixa ingestão de folato na gravidez e baixas con-
centrações de folato materno podem acarretar anemia megaloblástica, 
parto prematuro e baixo peso ao nascer.6

Alternativa D: INCORRETA. Existem duas formas de ferro provenientes 
da dieta: o ferro ferroso, também conhecido como ferro heme, e o ferro 
férrico, chamado de ferro não heme. O ferro ferroso, encontrado nas fon-
tes alimentares de origem animal, é melhor absorvido do que o ferro na 
sua forma férrica, encontrado nas fontes alimentares de origem vegetal.4

Alternativa E: INCORRETA A transferrina é a proteína responsável pelo 
transporte do ferro no organismo. A ferritina é a principal proteína de ar-
mazenamento do ferro no organismo humano.2

02 (RESIDÊNCIA MULTIPROFISISONAL HOSPITAL SANTA 
MARCELINA/SP - 2014) 
Para entender a abrangência do atendimento nutricional às gestantes, é 
interessante esclarecer importantes alterações desta fase, que têm relação 
direta com os comportamentos alimentares e requerimentos nutricionais. 
Com relação a esse assunto, é correto afirmar que:

Ⓐ Muitas gestantes têm menor sensibilidade a odores, o que tem relação 
direta com as náuseas e hiperemese comuns na gestação. Isso significa 
maior ingestão de alimentos na presença dessa sintomatologia.
Ⓑ Durante a gravidez, há o crescimento e manutenção do feto e da pla-
centa, formação de novos tecidos, armazenamento de gordura pela mãe 
e pelo feto, diminuição do metabolismo basal e do trabalho metabólico, 
além do aumento do peso corporal.
Ⓒ O aumento do volume plasmático promove uma diluição fisiológica 
com queda na concentração de hemoglobina e hematócrito, o que reflete 
em diabetes em diversas gestantes.
Ⓓ As gestantes apresentam alterações gustativas e olfativas que influen-



34 

QUESTÕES COMENTADAS

ciam as escolhas alimentares. Mostram paladar menos sensível ao sal, o 
que pode resultar em aumento na ingestão de alimentos salgados e sal 
adicionado.
Ⓔ Entre outras alterações fisiológicas que afetam os requerimentos nutri-
cionais na gestação, destaca-se aumento das vitaminas C, ácido fólico, B12 
e B6 no sangue. Essas situações são consequências das alterações hormo-
nais, às quais o organismo está submetido.

GRAU DE DIFICULDADE

É imprescindível saber quais são as principais alterações fisiológicas, hor-
monais e metabólicas que ocorrem durante a gestação. 
Alternativa A: INCORRETA. Em relação às funções gustativas e olfativas, 
as alterações hormonais, ocorridas principalmente no primeiro trimestre 
gestacional, interferem no paladar e no olfato. A maior capacidade olfati-
va é responsável por hiperemese, náuseas e vômitos. Isso significa menor 
ingestão de alimentos na presença dessas sintomatologias.15

Alternativa B: INCORRETA. Durante a gravidez, há o crescimento e ma-
nutenção do feto e da placenta, formação de novos tecidos, armazena-
mento de gordura pela mãe e pelo feto, aumento do metabolismo basal e 
do trabalho metabólico, além do aumento do peso corporal. O metabolis-
mo basal no final da gestação está 15 a 20% maior devido ao aumento de 
peso, à demanda maior de oxigênio e à maior produção hormonal. Ocor-
rem vários ajustes no metabolismo de carboidratos, proteínas e lipídios 
para assegurar que o feto receba todos os suprimentos necessários ao seu 
crescimento.15

Alternativa C: INCORRETA. O volume sanguíneo aumenta aproximada-
mente 50% ao final da gestação.11 Esse aumento alcança o pico por vol-
ta de 28 a 32 semanas de gestação. A quantidade de eritrócitos (células 
vermelhas) e de hemoglobina aumenta 20%, sendo o pico alcançado por 
ocasião do parto. Essa diluição fisiológica promove queda de 20% na con-
centração de hemoglobina plasmática e 15% no hematócrito.15

Alternativa D: CORRETA. Em relação às funções gustativas e olfativas, 
as alterações hormonais, ocorridas principalmente no primeiro trimestre 
gestacional, interferem no paladar e no olfato, com aumento no consumo 
de sal, pela diminuição da sensibilidade a essa substância.15

Alternativa E: INCORRETA. Entre outras alterações fisiológicas que afe-
tam os requerimentos nutricionais na gestação, destacam-se redução das 
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vitaminas C, ácido fólico, B12 e B6 no sangue. Essas situações são conse-
quências das alterações hormonais, às quais o organismo está submetido, 
onda há um aumento das demandas nutricionais. Dessa forma, a suple-
mentação torna-se necessária caso a alimentação da gestante não seja 
equilibrada.

03 (INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA/BA –2014)
A melhor fonte de ferro na alimentação é o fígado, seguido de mariscos, 
ostras, vísceras, carnes, aves e peixe. Outros alimentos também possuem 
boas quantidades, mas sua biodisponibilidade é menor. A absorção do 
ferro pode ser alterada por fatores fisiológicos e dietéticos. Marque a alter-
nativa que cita o que aumenta a absorção de ferro.

Ⓐ Gravidez.
Ⓑ Acloridria.
Ⓒ Gema de ovo.
Ⓓ Trânsito intestinal acelerado.
Ⓔ Ingestão de compostos antiácidos.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: CORRETA. Durante a gravidez, ocorre um aumento sig-
nificativo na demanda metabólica pelo ferro, decorrente de uma hemato-
poese aumentada, que contribui para o estado hipervolêmico característi-
co do organismo gestacional. Além disso, existe um aumento de demanda 
pelo crescimento do feto e uma necessidade de compensar eventuais 
perdas durante o processo do parto. No feto, além da formação da hemo-
globina, o ferro é essencial para o desenvolvimento do Sistema Nervoso 
Central através da síntese de enzimas responsáveis pelo metabolismo ce-
rebral.1

Alternativa B: INCORRETA. Acloridria refere-se a estados onde a produ-
ção de ácido gástrico no estômago está baixa ou mesmo ausente, o que 
prejudica a digestão de proteínas, inibindo a ativação da enzima pepsina, 
dependente de um baixo pH gástrico. Como o ácido facilita a absorção do 
ferro não-heme, cerca de 25% dos pacientes com acloridria desenvolvem 
anemia por deficiência de ferro. A acloridria reduz a absorção de ferro, por-
que o ácido gástrico libera o Fe3+ da comida e o reduz a ferro ferroso (Fe2+).9

Alternativa C: INCORRETA. Segundo Galante et al (2007)7 a absorção de 
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ferro é determinada pela necessidade de ferro individual, ou seja, a absor-
ção é regulada pelo estoque corporal de ferro em indivíduos saudáveis. A 
aquisição do ferro da dieta na forma heme corresponde a 1/3 do total e é 
proveniente da quebra da hemoglobina e mioglobina contidas na carne 
vermelha. Ovos e laticínios fornecem menor quantidade dessa forma de 
ferro, que é melhor absorvida do que a forma não heme, encontrados em 
alimentos de origem vegetal8. Fitatos, fosfatos e carbonatos (abacaxi, hor-
taliças, leite), tanino (chá, café), fosfoproteína (gema de ovo) dificultam a 
absorção do ferro não heme.2

Alternativa D: INCORRETA. A deficiência de ferro ocorre quando a 
quantidade absorvida não é capaz de suprir a necessidade do organismo 
e/ou de repor a perda sanguínea adicional. Isso se deve a diversos fatores, 
tais como: trânsito intestinal acelerado.2

Alternativa E: INCORRETA. Medicamentos que elevam o pH gástrico 
(antiácidos, inibidores de bomba de próton, bloqueadores histamínicos 
H2) dificultam a absorção do ferro não heme.2

04 (SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO/SC – 2007) 
Qual é a vitamina essencial na dieta da gestante para evitar defeitos no 
tubo neural?

Ⓐ Iodo.
Ⓑ Ácido fólico.
Ⓒ Vitamina C.
Ⓓ Vitamina A.
Ⓔ Vitamina B12.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. O iodo relaciona-se às funções tireoidia-
nas.11

Alternativa B: CORRETA. As causas dos defeitos do tubo neural não são 
completamente conhecidas, mas as evidências indicam que, pelo menos 
em parte, se devem à nutrição deficiente, particularmente em ácido fólico, 
a causas genéticas ou ao uso de drogas.14

Alternativa C: INCORRETA. A vitamina C, assim como outras vitaminas, 
são importantes durante a gestação para a formação e desenvolvimento 
das camadas do disco embrionário (ectoderme, mesoderme e endoder-


