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APRESENTAÇÃO

VOLUME 2 - CICLOS DA VIDA

A coleção Manuais da Nutrição é o melhor e mais completo conjunto de
obras voltado para a capacitação e aprovação de nutricionistas em con-
cursos públicos e programas de residências do Brasil. Elaborada a partir de 
uma metodologia que julgamos ser a mais apropriada ao estudo direcio-
nado para as provas em Nutrição, contemplamos os 6 volumes da coleção 
com os seguintes recursos:

• Teoria esquematizada de todos os assuntos;
• Questões comentadas alternativa por alternativa  

(incluindo as falsas);
• Quadros, tabelas e esquemas didáticos;
• Destaque em verde para as palavras-chave;
• Questões categorizadas por grau de dificuldade,  

de acordo com o modelo a seguir:

FÁCIL   
INTERMEDIÁRIO   

DIFÍCIL   

Elaborado por professoras com sólida formação acadêmica em Nutrição, a
presente obra é composta por um conjunto de elementos didáticos que 
em nossa avaliação otimizam o estudo, contribuindo assim para a obten-
ção de altas performances em provas e concursos na Nutrição.

CAMILA PINHEIRO E KAREN NINA NOLASCO
Editoras
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CAPÍTULO 1

16 

1. INTRODUÇÃO

O período da vida designado como gravidez tem uma duração ade-
quada de 38 a 40 semanas,4 sendo heterogêneo em seus aspectos fisioló-
gicos, metabólicos e nutricionais.16

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.16 No Quadro 01 são apresentados os 
principais eventos concernentes aos três trimestres gestacionais.

Quadro 01. Diferenciação celular de acordo  
com o período gestacional.16

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
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ASPECTOS FISIOLÓGICOS E NUTRICIONAIS DA GESTAÇÃO

17 

2. PLACENTA

Anatomicamente, a placenta humana tem origem fetal. Funcionalmen-
te, porém, seu envolvimento com a fisiologia materna é íntima e, portanto, 
a placenta passa a ser um órgão materno infantil.4 A principal função desse 
órgão é transportar oxigênio e nutrientes da mãe para o feto a fim de su-
prir as altas demandas nutricionais deste, e eliminar os produtos originá-
rios do metabolismo fetal e produzir substâncias e hormônios necessários 
ao crescimento e ao desenvolvimento fetal. Por exemplo, as células fetais 
necessitam de energia e insulina. Entretanto, como a insulina materna não 
atravessa a membrana placentária e nas primeiras 14 semanas gestacio-
nais o pâncreas do feto ainda não consegue produzir sua própria insulina, 
a placenta produz temporariamente uma proteína que exerce função se-
melhante à insulina.16

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.4 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.16

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-
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QUADRO RESUMO

PALAVRAS CHAVE DESCRIÇÃO

Constipação intestinal
Também conhecida como obstipação ou prisão de ventre, é caracteri-
zada 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 que-
bra 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 normalidade.

Dispneica Dificuldade para respirar.

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

Taxa de filtração glomeru-
lar (TFG)

É o volume e concentração de água filtrada fora do plasma pelas pare-
des 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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QUADRO ESQUEMÁTICO

ALTERAÇÕES FISIOMETABÓLICAS DA GESTAÇÃO

1° Trimestre: 
hiperplasia 

2° trimestre:
hiperplasia e hipertrofia 

3° trimestre: 
hipertrofia

 Substitui o estrogênio e a 
progesterona no início da 

gestação
HCG

Progesterona

Estrogênio

Peso médio do feto

Placenta

Principal função: transpor- 
tar oxigênio e nutrientes da 

mãe para o feto

1° trimestre: 
12ª semana ≈ 300g

2° trimestre: 
2 27ª semana ≈ 1000g

HLP

Insulina

Hormônios tireoidianos

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 produ-
ção de leite; ação antiinsu-
línica; mobilização e meta-
bolização dos depó- sitos 

gordurosos maternos

↓ glicemia → hormônios 
antagônicos à insulina: pro-
gesterona, cortisol, prolacti-

na, HLP

Regulação das reações 
oxidativas envolvidas na 

produção de energia

Diferenciação celular Hormônios Funções
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QUADRO ESQUEMÁTICO

↑ volume sanguíneo; ↓ 
concentração de hemoglobina 

e hematócrito; ↓ albumina 
sérica e vitaminas 

hidrossolúveis

↑ volume vascular: 
hipervolemia;↑frequ- 

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

diastólica;↓pCO2; dispneia; 
hiperventilação

Volume e composição 
sanguíneos

Função cardiovascular e 
pulmonar

Função gastrointestinal

Função renal

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

trointestinal; regurgitação e 
refluxo gástrico

↓concentração plasmá- 
tica da maior parte dos 

aminoácidos

Proteico

↑Lipólise; ↑Cetogênese

Lipídico

Glicídico

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

dução endógena de 
glicose;↓sensibilidade 

periférica à insulina;↑re- 
sistência hepática à insulina

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

eletrólitos sódio;↑sensação 
de sede;↓secreção de

fatores natriuréticos – ANP 
(peptídeo natriurético atrial)

Metabolismo Mudanças fisiológicas
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30 

QUESTÕES COMENTADAS

01 (SELECON – PREFEITURA DE CUIABÁ/MT – 2018) 
Durante o período gestacional é importante que haja ingestão aumenta-
da dos seguintes nutrientes:

 Ⓐ fósforo, ferro e cálcio.
 Ⓑ proteína, ácido fólico e lipídeos.
 Ⓒ ferro, zinco e biotina.
 Ⓓ proteína, ferro e ácido fólico.

GRAU DE DIFICULDADE

Resolução: Uma dieta saudável durante a gravidez contém energia, pro-
teínas, vitaminas e sais minerais adequados, obtidos por meio do consu-
mo de alimentos variados, incluindo vegetais verdes e laranja, carne, pei-
xe, feijão, frutos secos, cereais integrais e fruta. A maior necessidade de 
suprimento sanguíneo eleva o requerimento de ferro principalmente no 
2º trimestre gestacional.2 Recomenda-se o equivalente a 60 mg de ferro 
elementar que é 300 mg de hepaidrato de sulfato ferroso, 180 mg de fu-
marato ferroso ou 500 mg de gluconato ferroso. O ácido fólico deverá ser 
iniciado o mais cedo possível (em termos ideais antes da concepção) para 
evitar malformações do tubo neural. A suplementação periconcepcional 
e durante o primeiro trimestre de gravidez tem reduzido tanto o risco de 
ocorrência como o risco de recorrência para os defeitos do tubo neural 
em cerca de 50 a 70%.16 Devido à elevada síntese proteica na gestação, é 
recomendado o aumento da ingestão de proteína, sendo proporcional à 
semana gestacional.

Resposta: Ⓓ

02 (FUNDATEC – PREFEITURA DE NOVO HORIZONTE/SP – 2019) 
O volume sanguíneo no final da gestação aumenta cerca de 50%, resul-
tando em:

 Ⓐ Aumento das vitaminas séricas hidrossolúveis.
 Ⓑ Aumento da albumina sérica.
 Ⓒ Aumento da hemoglobina sérica.
 Ⓓ Diminuição das vitaminas séricas lipossolúveis.
 Ⓔ Diminuição da hemoglobina sérica.

GRAU DE DIFICULDADE
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QUESTÕES COMENTADAS

Alternativa A: INCORRETA. O aumento do volume plasmático durante a ges-
tação resulta em diminuição na concentração das vitaminas hidrossolúveis.9

Alternativa B: INCORRETA. O aumento do volume plasmático durante a 
gestação resulta em diminuição da albumina sérica.9

Alternativa C: INCORRETA. Durante a gestação o aumento do volume 
plasmático não é proporcional ao aumento da hemoglobina sérica, carac-
terizando um quadro de hemodiluição.9,14

Alternativa D: INCORRETA. O aumento do volume plasmático durante a 
gestação acarreta em aumento das vitaminas séricas lipossolúveis.9

Alternativa E: CORRETA. Durante a gestação o aumento do volume plas-
mático resulta em diminuição da hemoglobina sérica, tanto que o ponto 
de corte da hemoglobina na gestação é menor (>11g/dL).9

03 (IBFC – EBSERH – 2017) 
A deficiência de vitamina A é considerada uma das mais importantes de-
ficiências nutricionais nos países em desenvolvimento. Dentre os grupos 
populacionais tradicionalmente reconhecidos como “de risco” para hipo-
vitaminose A estão:

 Ⓐ Idosos e gestantes.
 Ⓑ Adolescentes e lactentes.
 Ⓒ Puérperas e pré-escolares.
 Ⓓ Etilistas e escolares.
 Ⓔ Obesos e indígenas.

GRAU DE DIFICULDADE

Resolução: A deficiência de vitamina A se destaca entre os principais pro-
blemas nutricionais em grande parte da população de países subdesenvol-
vidos. Crianças de cinco meses a cinco anos de idade constituem um grupo 
de risco, principalmente na presença de morbidades e outras deficiências 
nutricionais.10 Crianças, recém-nascidos e mulheres em idade fértil, puérpe-
ras e nutrizes, são os grupos tradicionalmente considerados de risco.

Resposta: Ⓒ
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QUESTÕES COMENTADAS

04 (AOCP – EBSERH – 2017) 
Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Paciente feminina, 23ª, 
semana de gestação (primigesta), foi encaminhada para atendimento nu-
tricional com objetivo de readequação alimentar. Após a avaliação, a nu-
tricionista prescreve a suplementação de __________________ para pre-
venção do parto prematuro e também para auxiliar no desenvolvimento 
cognitivo do bebê.

 Ⓐ ômega-3.
 Ⓑ ferro.
 Ⓒ ácido fólico.
 Ⓓ vitamina C.
 Ⓔ selênio.

GRAU DE DIFICULDADE

Resolução: O consumo materno de ômega-3 é essencial para a forma-
ção de todas as membranas celulares do sistema nervoso central, pode 
prolongar a gestação de alto risco, aumentar o peso do recém-nascido, 
comprimento e circunferência da cabeça ao nascimento, aumentar a acui-
dade visual, coordenação mão-olhos, atenção, resolução de problemas e 
processamento de informações.8

Resposta: Ⓐ

05 (COTEC – PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE/MG 
– 2019) 
O cretinismo é um defeito congênito do desenvolvimento físico e mental 
causado pela deficiência materna, durante a gravidez, de:

 Ⓐ cromo.
 Ⓑ ferro.
 Ⓒ cobre.
 Ⓓ iodo.

GRAU DE DIFICULDADE

Resolução: A deficiência de iodo na gestação pode gerar cretinismo, alte-
rações no desenvolvimento neurológico do feto, prejuízo na mielinização 
do cérebro, partos prematuros e abortos espontâneos.3

Resposta: Ⓓ
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