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You Learn (tradução) 

Eu recomendo ter o coração menosprezado a qualquer pessoa, 

Eu recomendo andar nu pela sua sala de estar, 

Engula-a (uma pequena pílula chanfrada), 

Sinta-se tão bem (nadando em seu estômago), 

Espere até a poeira abaixar. 

 

Você vive, você aprende, 

Você ama, você aprende 

Você chora, você aprende, 

Você perde, você aprende 

Você sangra, você aprende, 

Você grita, você aprende. 

 

Eu recomendo dar o passo maior que a perna, 

Eu certamente darei, 

Eu recomendo enfiar seu pé na sua boca a qualquer momento, 

Sinta-se livre, 

Jogue-a para baixo (a cautela lhe protege do vento), 

Suspenda-a (aos raios), 

Espere e veja quando a fumaça sumir. 

 

Você vive, você aprende, 

Você ama, você aprende, 

Você chora, você aprende, 

Você perde, você aprende, 

Você sangra, você aprende, 

Você grita, você aprende. 

 

Solte-se (como uma criança de 3 anos faria), 

Derreta-se (eventualmente você fará de qualquer jeito), 

Os caminhões de bombeiro estão chegando na curva. 

 

Você vive, você aprende, 

Você ama, você aprende, 

Você chora, você aprende, 

Você perde, você aprende, 

Você sangra, você aprende, 

Você grita, você aprende. 

 

Você se aflige, você aprende, 

Você se sufoca, você aprende, 

Você ri, você aprende, 

Você escolhe, você aprende, 

Você reza, você aprende, 

Você pergunta, você aprende, 

Você vive, você aprende. 

 

Alanis Morrisette & Glen Ballard 



APRESENTAÇÃO 

 

 

s problemas de saúde relacionados com a nutrição há muito tempo vêm 

chamando a atenção devido ao grande contingente populacional que 

atingem, e ainda pelo fato de que muitos deles podem ser evitados com a 

adoção de simples práticas. Dentro desse espectro de problemas, é possível destacar as 

carências de micronutrientes, sendo as que possuem um maior interesse dentro da saúde 

pública são as deficiências de ferro, iodo e vitamina A (VA). 

 Particularmente, a VA merece destaque dentre esses nutrientes, pois se trata de uma 

vitamina lipossolúvel que desempenha funções de extrema importância para o organismo 

humano, inclusive na gestação. Apesar dessa vitamina ser necessária em pequenas 

quantidades para atender às demandas orgânicas, a sua carência é considerada um sério 

problema de saúde pública nos países em desenvolvimento.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece que a deficiência de vitamina A 

(DVA) é um grave problema nutricional evitável que atinge principalmente as gestantes, 

nutrizes, puérperas, lactentes e crianças em idade pré-escolar. No mundo, o Sudeste Asiático e 

a África são as regiões onde se concentra a maioria dos casos de DVA. Ressalta-se que em 

outras partes do mundo, incluindo-se o Brasil, a DVA também é um problema de significativa 

magnitude, mesmo que a forma mais prevalente da carência no país seja a subclínica. Nessa, 

ocorrem alterações metabólicas e funcionais importantes, afetando a saúde e o 

desenvolvimento do indivíduo acometido.  

Vale ressaltar o papel da VA na saúde ocular, já que esta possui papel chave na 

adaptação da visão aos ambientes com pouca luminosidade, sendo a primeira manifestação 

ocular da DVA denominada de cegueira noturna (CN). A CN vem sendo alvo de estudos e 

alguns pesquisadores e comitês internacionais consideram a sua ocorrência como um 

marcador de gestação de alto risco, pautados nas consequências adversas encontradas em 

estudos com gestantes com CN no Nepal. 

Apesar do reconhecimento da gravidade da carência por órgãos e instituições 

internacionais, parece que os esforços dispensados ao combate da DVA no Brasil ainda não 

são suficientes para a sua erradicação, como pode ser comprovado com os resultados de 

estudos publicados. 

Muitos problemas de saúde de gestantes e que afetam a saúde do concepto, despertam 

o interesse, no âmbito da saúde pública, visto a magnitude que alguns desses alcançam e pelo 

O 



fato de que a maioria deles possa ser prevenida. A DVA pode enquadrar-se nesse contexto, já 

que esta carência pode trazer profundos impactos a curto e longo prazo para a saúde tanto da 

mãe como de seu concepto. 

Diante disso, estratégias adotadas com a finalidade de melhorar a saúde de gestantes 

têm sido amplamente divulgadas no meio científico. Nesse contexto, o cuidado pré-natal 

ganha força, por ser este um momento específico, onde é possível a identificação de gestantes 

em risco obstétrico. É também um momento para a adoção de medidas preventivas e 

terapêuticas para garantir um melhor resultado perinatal ao final da gravidez. 

As pesquisas científicas que envolvem o grupo materno-infantil são de extrema 

importância para que se possa estabelecer as estratégias necessárias para garantir à gestante 

um atendimento humanizado e eficaz. Levando em conta tal cenário, chamo a atenção para os 

trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa em Saúde Materna e Infantil (GPSMI) do 

Instituto de Nutrição Josué de Castro da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(INJC/UFRJ), o qual sou membro desde 2012. Com os resultados das pesquisas 

desenvolvidas por este grupo, em uma maternidade pública do município do Rio de Janeiro, 

desde o ano de 1999, foi possível fortalecer a atenção nutricional na assistência pré-natal. 

A contribuição do GPSMI não se limita apenas ao meio científico, mas a toda a 

comunidade que integra a Maternidade-Escola da UFRJ, incluindo a equipe envolvida no 

cuidado pré-natal até, principalmente, às gestantes e seus filhos, que se beneficiam com os 

resultados das pesquisas desenvolvidas. 

A presente dissertação de mestrado intitulada “Impacto da assistência pré-natal e da 

suplementação com vitamina A sobre a deficiência de vitamina A em gestantes e puérperas 

brasileiras” é fruto das pesquisas desenvolvidas pelo GPSMI desde o ano de 1999, as quais 

geraram bancos de dados sobre o perfil de saúde da clientela atendida na Maternidade-Escola 

da UFRJ.  

Destaco a importância pessoal deste trabalho, considerando a minha trajetória na 

pesquisa científica. Desde que cursava Nutrição pela Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri, em Diamantina-MG, tive a oportunidade de participar de duas 

iniciações científicas. Em uma delas estudei VA, a DVA e suas consequências em gestantes, 

em um município que é alvo do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A, do 

Ministério da Saúde. 

Ingressando no mestrado em Nutrição do INJC/UFRJ, mais uma vez tive o prazer de 

trabalhar com este tema, mas de uma maneira diferente, agora mostrando como é possível 



reverter tal situação adversa com a adoção de medidas relativamente simples para seu 

combate e ainda fortalecendo o papel do nutricionista dentro da atenção pré-natal.  

Essa dissertação é dividida nos seguintes capítulos – Introdução e Referencial 

Teórico: onde introduzo toda a problemática envolvendo a atual situação do pré-natal e da 

DVA no país e também aprofundo em questões específicas e relevantes para mostrar a grande 

importância de se combater as carências nutricionais, neste caso a DVA; Justificativa e 

Hipótese de Estudo: com base em toda a bibliografia consultada, ressalto nesse capítulo os 

motivos pelos quais tornam essa pesquisa de grande interesse para a sociedade e ainda sugiro 

uma hipótese a ser comprovada com os resultados da pesquisa; Objetivos e Métodos: nesses 

capítulos mostro quais são os objetivos que pretendo atingir e qual foi o percurso 

metodológico necessário; Resultados e Discussão: apresento dois manuscritos intitulados 

“Papel da assistência nutricional durante o pré-natal sobre a prevalência de cegueira noturna 

em gestantes adultas”, mostrando os resultados das análises feitas, e “Suplementação com 

vitamina A em gestantes e puérperas no Brasil: Uma revisão sistemática” o qual proponho 

apresentar evidências sobre o impacto da suplementação com VA nesses grupos 

populacionais, que tenham sido desenvolvidos no Brasil; e por fim as Considerações Finais: 

são uma síntese de todos os resultados e conclusões alcançados ao final desta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

NEVES, Paulo Augusto Ribeiro. Impacto da assistência pré-natal e da suplementação com 

vitamina A sobre a deficiência de vitamina A em gestantes e puérperas brasileiras. Rio de 

Janeiro, 2013. Dissertação (Mestrado em Nutrição) – Instituto de Nutrição Josué de Castro, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013. 

 

O presente trabalho objetivou analisar o efeito das mudanças na rotina assistencial pré-natal, 

sobre a ocorrência de cegueira noturna (CN) em gestantes adultas atendidas em maternidade 

pública do Rio de Janeiro, nos períodos de 1999-2001 e de 2007-2008, e também realizar uma 

revisão sistemática da literatura sobre o impacto da suplementação com vitamina A na 

gestação e puerpério em mulheres brasileiras. Trata-se de dois estudos transversais realizados 

com 402 gestantes/puérperas atendidas em maternidade-escola do Rio de Janeiro. Os grupos 

de estudos foram constituídos de gestantes atendidas na unidade no período 1999-2001 (GI) e 

o GII foi constituído de gestantes atendidas no período de 2007-2008. As mulheres de GI 

receberam a intervenção nutricional rotineira da unidade (n=225) e as do GII receberam as 

novas rotinas da assistência nutricional revisada (n=177). A investigação da CN gestacional 

nos dois grupos foi feita durante o pré-natal ou no puerpério imediato, sendo diagnosticada 

pela entrevista padronizada pela Organização Mundial da Saúde (1996). Para a revisão 

sistemática foi conduzida uma extensiva busca por ensaios clínicos que avaliaram a 

suplementação com megadose de vitamina A em gestantes e puérperas brasileiras, sobre os 

resultados obstétricos, nas condições de saúde do binômio mãe-filho e nas concentrações de 

retinol no leite materno. Verificou-se redução significativa da prevalência de CN gestacional 

no GII (GI=18,7% e GII=0,6%, p<0,001). Encontrou-se associação entre CN gestacional com 

condições de saneamento (p=0,012), escolaridade (p=0,018), maior média de partos 

(p=0,002), menor média de consultas de pré-natal (p=0,005), de assistência nutricional pré-



natal (p<0,001), número de consultas da assistência pré-natal (p<0,001) e história de aborto 

anterior (p=0,019). Não houve associação entre a CN gestacional e situação marital, cor da 

pele, intercorrências neonatais, número médio de gestações, adequação do ganho de peso 

gestacional total, estado nutricional pré-gestacional e anemia gestacional (p>0,05). Somente 

estudos que avaliaram a suplementação durante o puerpério foram encontrados. Nenhum 

encontrou melhorias nas condições de saúde maternas e infantis. Todos apontaram elevação 

das concentrações de retinol, seja no colostro ou no leite maduro. A redução da CN na 

unidade estudada pode ter ocorrido devido à modificação das rotinas assistenciais do pré-

natal, no entanto mais estudos são necessários para confirmar tais achados. A suplementação 

com megadose de vitamina A no puerpério não é recomendada para redução da 

morbimortalidade materna e infantil. Deve-se considerar as atuais recomendações da 

Organização Mundial da Saúde, de suplementação de gestantes e não mais de puérperas. 

 

Palavras-chave: Cegueira Noturna. Deficiência de Vitamina A. Cuidado Pré-natal. Gravidez. 

Período Pós-parto. Nutrição Pré-natal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

NEVES, Paulo Augusto Ribeiro. Impacto da assistência pré-natal e da suplementação com 

vitamina A sobre a deficiência de vitamina A em gestantes e puérperas brasileiras. Rio de 

Janeiro, 2013. Dissertação (Mestrado em Nutrição) – Instituto de Nutrição Josué de Castro, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013. 

 

The study aims to evaluate the effect of the changes on prenatal care on the occurrence of 

night blindness (NB) in adult pregnant women assisted in Rio de Janeiro’s public maternity 

hospital between 1999-2001 and between 2007-2008. It aims also to perform a systematic 

review on the literature over the impact of vitamin A supplementation during pregnancy and 

puerperium in Brazilian women. It consists in two cross-sectional studies performed with 402 

pregnant/puerperal women assisted in maternity school in Rio de Janeiro. The groups of study 

are formed by pregnant women assisted in the unit between 1999-2001 (GI) and GII are 

formed by pregnant women assisted between 2007-2008. Women from GI received the unit’s 

routine nutritional intervention (n=225) and women from GII received the new routines of the 

reviewed nutritional assistance (n=177). The investigation of gestational NB on both groups 

was performed during prenatal or immediate puerperium and it was diagnosed by World 

Health Organization’s standard interview (1996). For the systematic review, an extensive 

search for clinical trials which had evaluated vitamin A megadose supplementation in 

Brazilian pregnant and puerperal women was conducted, over the obstetric results, in health 

conditions of mother-child binomial and retinol concentrations on breast milk. There was a 

significant reduction of prevalence of gestational NB on GII (GI=18,7% and GII=0,6%, 

p<0,001). The study found association between gestational NB and sanitation conditions 

(p=0,012), education level (p=0,018), higher average of deliveries (p=0,002), lower average 



of prenatal consultations (p=0,005), of prenatal nutritional care (p<0,001), prenatal care 

number of consultations (p<0,001) and previous miscarriage (p=0,019). There was no 

association between gestational NB and marital situation, skin color, neonatal complications, 

average number of pregnancies, adequacy of total gestational weight gain, pre-gestational 

nutritional status and gestational anemia (p>0,05). We found only studies which evaluated the 

supplementation during the puerperum. None of them has found improvement in maternal and 

child health conditions. All of them found increase of retinol concentration, either in the 

colostrum or in the mature milk. The reduction of NB in the unit may have occurred due to 

the change in prenatal care routines, but to confirm that more studies are needed. The vitamin 

A megadose supplementation in the puerperium is not recommended for the reduction of 

maternal and child morbimortality. The current recommendations from World Health 

Organization for pregnant women, not for puerperal women, must be considered. 

 

Key-words: Night Blindness. Vitamin A Deficiency. Prenatal Care. Pregnancy. Postpartum 

Period. Prenatal Nutrition. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 gestação é um processo fisiológico que, para grande parte das mulheres, se 

desenvolve sem maiores complicações, sendo essas gestantes consideradas 

de baixo risco. Porém, um pequeno número de gestantes pode ser 

considerado como de risco, com maiores chances de desenvolvimento de intercorrências tanto 

do feto como da própria mãe (BRASIL, 2010). 

Quase a totalidade de casos de complicações que ocorrem na gestação, parto e 

puerpério são preveníveis, por meio de intervenção do setor saúde (BRASIL, 2010), da 

melhoria na qualidade da assistência e da garantia de acesso universal aos serviços de saúde 

(BRASIL, 2006a). Dentre as principais causas de óbito materno diretas, podemos citar: 

hemorragia puerperal, infecções, síndromes hipertensivas da gravidez, aborto inseguro, parto 

obstruído, síndrome da imunodeficiência humana adquirida (AIDS) (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION/WHO, 2010; KHAN  et al., 2006). Os problemas com a nutrição materna 

são reconhecidos como fatores agravantes da mortalidade materna (ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE LA SALUD/OMS, 1999).  

A inadequação do estado nutricional materno pode agravar os problemas obstétricos e 

assim favorecer a ocorrência do óbito da mulher, destacando-se entre esses o desvio no estado 

nutricional antropométrico materno, seja pré-gestacional ou gestacional (WHO, 2010). 

Destacam-se o desvio ponderal - excesso de peso (INSTITUTE OF MEDICINE/IOM, 2009) 

e a desnutrição materna (OMS, 1999) – e as carências específicas – anemia ferropriva, a 

carência de iodo e cálcio e a deficiência de vitamina A (DVA) (OMS, 1999), como 

importantes problemas nutricionais em mulheres na idade reprodutiva e na gestação. A DVA 

deixa as mulheres mais vulneráveis a complicações obstétricas (como a anemia, desnutrição, 

infecção do trato urinário e no sistema reprodutivo, diarreia, pré-eclâmpsia e eclâmpsia, 

sintomas gastrointestinais – vômitos, náuseas e inapetência alimentar), aumentando a chance 

de óbitos maternos e em seus filhos (CHRISTIAN et al., 1998; OMS, 1999).  

A nutrição materna adequada na concepção e durante o período gestacional é essencial 

para o crescimento e desenvolvimento fetal satisfatório (NESTEL e JACKSON, 2008).  

Desde 1999, a OMS (1999) reconhece a importância do estado nutricional materno para o 

desenvolvimento de uma gestação e parto saudáveis, considerando que a intervenção 

nutricional deve fazer parte das estratégias para a prevenção da mortalidade materna.   

A 



No pré-natal é possível a identificação das gestantes com fatores de risco materno e 

fetal para o desenvolvimento de intercorrências e onde é possível a adoção de medidas 

preventivas e terapêuticas para a proteção da mãe e do concepto (BRASIL, 2009a).  

No Brasil, a assistência pré-natal (APN) é uma das mais antigas ações de saúde 

desenvolvidas pelos serviços públicos. Há pelo menos 25 anos o Ministério da Saúde (MS) 

vem propondo iniciativas de melhorias desta atenção (BRASIL, 2009a), como o Pacto para 

Redução da Mortalidade Materna, estabelecido em 2004, no qual estados e municípios se 

comprometem com a implementação destas iniciativas (BRASIL, 2007a).  

O MS recomenda que as gestantes de baixo risco realizem, no mínimo, seis consultas 

durante o pré-natal (BRASIL, 2000; 2006b). De acordo com a Pesquisa Nacional de 

Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS; BRASIL, 2009a), a cobertura da 

assistência pré-natal cresceu no Brasil, comparada com as pesquisas anteriores, tornando-se 

quase universal. Porém, os resultados também apontam que 80,9% das gestantes realizaram o 

mínimo de seis consultas preconizadas, sendo os piores desempenhos nas regiões Norte e 

Nordeste e entre aquelas mulheres residentes na zona rural (BRASIL, 2009a). 

Alguns estudos têm mostrado a importância da assistência nutricional pré-natal 

(ANPN) no resultado perinatal, nas condições de saúde no pós-parto da mulher e do concepto 

e ao longo dos primeiros anos de vida da criança, contribuindo para a redução das taxas de 

mortalidade do binômio mãe-filho (WHO, 2002; ROUSE, 2003; SANTOS et al., 2006; 

GARG e KASHYAP, 2006; CHAGAS et al., 2011; VÍTOLO et al., 2011; SAUNDERS  et 

al., 2012a).  

A incorporação de uma rotina de ANPN, em uma maternidade pública do Rio de 

Janeiro, melhorou a adequação no ganho de peso gestacional total (PADILHA, 2011) e 

reduziu as prevalências de deficiência de ferro e VA (CHAGAS  et al., 2011) em gestantes 

adultas. O estudo de Santos et al. (2012), com adolescentes grávidas mostrou que a ANPN, 

voltada especificadamente para as particularidades da adolescência, resultou em menor 

ocorrência de baixo peso ao nascer (BPN). 

No México, gestantes com sobrepeso ou obesidade que receberam acompanhamento 

nutricional, desde o início da gestação, apresentaram uma redução na maioria dos desfechos 

perinatais, associados com o excesso de peso (REYES et al., 2012). Em Bangladesh, a 

suplementação de micronutrientes e energia entre gestantes de comunidade carentes, reduziu a 

mortalidade infantil, comparando-se com as que receberam os cuidados rotineiros no pré-natal 

(PERSSON et al., 2012). 



O cuidado nutricional durante a gestação faz parte da APN preconizada pelo MS 

(BRASIL, 2006b). Recomenda-se a promoção da alimentação saudável, para prevenção de 

distúrbios nutricionais e doenças associadas à alimentação e nutrição (baixo peso, sobrepeso, 

obesidade, hipertensão e diabetes) e a suplementação de ferro, ácido fólico e vitamina A (VA) 

– esta última, no pós-parto em áreas e regiões endêmicas (BRASIL, 2006b). 

A VA participa de importantes funções no organismo como crescimento, reprodução, 

funcionamento adequado do sistema visual, expressão gênica, manutenção da integridade 

celular epitelial, função imune, defesa antioxidante (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

PEDIATRIA/SBP, 2007). No sistema ocular a VA tem um papel fundamental na manutenção 

da integridade dos processos visuais, visto sua necessidade para a adaptação da visão aos 

ambientes com pouca luminosidade (UNDERWOOD, 1990; DINIZ e SANTOS, 2000; 

WOLF, 2001; SAUNDERS et al., 2007).  

O déficit crônico na ingestão de VA pode acarretar aumento do risco de 

morbimortalidade, principalmente no grupo mais vulnerável - o materno-infantil.  Pode 

também acarretar alterações genéticas e metabólicas, com manifestações sistêmicas como 

anemia, crescimento ineficiente, aumento da morbidade, e imunológicas, as quais aumentam a 

susceptibilidade a doenças infectocontagiosas, devido à imunossupressão (ORGANISATION  

MONDIALE DE LA SANTÉ/OMS, 1998; GOMES et al., 2005).  

Estima-se que uma grande parcela de gestantes e crianças em idade pré-escolar sofra 

com a DVA e suas consequências em todo o mundo (WHO, 2009). Recentemente, os dados 

da PNDS (BRASIL, 2009a) demonstraram que a DVA acomete grande parcela de mulheres 

em idade reprodutiva e pré-escolares, em todas as regiões do país, principalmente na região 

Sudeste. Conforme a pesquisa, 12,3% das mulheres em idade reprodutiva no Brasil 

apresentaram concentrações séricas inadequadas de VA.  

A DVA pode progredir a estágios mais avançados, onde já ocorrem alterações 

funcionais, manifestações clínicas e alterações estruturais, como as oculares, denominadas 

xeroftalmia (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD/OPAS, 1999). A 

cegueira noturna (CN) é a primeira dentre essas manifestações visuais que acomete as 

gestantes, principalmente no 2º e 3º trimestres. É caracterizada como uma diminuição da 

capacidade visual noturna com uma visão normal durante o dia (WHO, 1996; WEST JR., 

2002; INTERNATIONAL VITAMIN A CONSULTATIVE GROUP/IVACG, 2002). 

Segundo a OMS (2009), quando a prevalência de CN gestacional é ≥ 5%, esta deve ser 

considerada como um importante problema de saúde pública. Em pré-escolares, se a 

prevalência de CN for ≥ 5% considera-se como um problema de saúde pública grave. 



Dentre as medidas para combate da DVA no Brasil, o MS recomenda o estímulo ao 

consumo de alimentos fortificados e fontes dessa vitamina, a promoção do aleitamento 

materno e suplementação com megadoses de VA no puerpério e para crianças de 6 a 59 meses 

de idade, nas áreas consideradas de maior risco (BRASIL, 2004). 

Apesar das evidências sobre o impacto negativo da DVA, incluindo a CN para a saúde 

materno-infantil, no Brasil esse problema ainda não é bem descrito. Falta compreender a real 

magnitude de toda essa problemática, visto que poucas regiões são consideradas endêmicas. 

As gestantes não recebem nenhuma atenção específica dentro do pré-natal no Brasil para 

identificação, prevenção e/ou tratamento para a carência de VA. Os atuais programas 

nacionais de suplementação com VA prevêem a suplementação de crianças pré-escolares e 

puérperas (BRASIL, 2004; 2012a; 2012b).  Contudo, diante das novas recomendações da 

OMS (WHO, 2011a; 2011b) e diante da prevalência de CN observada no Rio de Janeiro 

(RAMALHO et al., 2002; SAUNDERS et al., 2004; CHAGAS et al., 2011), pode-se afirmar 

que os programas oficiais do MS (BRASIL, 2004; 2012a; 2012b) precisam ser revistos, tendo 

em vista o impacto que a DVA pode trazer para o binômio mãe-filho.  

A literatura científica já mostrou que a implementação de ações específicas contra a 

DVA, dentro da APN, traz resultados satisfatórios para a diminuição deste agravo entre as 

gestantes e conceptos. Essas ações também trazem benefícios para a obtenção de um melhor 

estado nutricional materno, gerando uma maior proteção contra as intercorrências 

gestacionais.  

Todas essas questões devem ser consideradas para o combate a DVA, que é originada 

principalmente por fatores preveníveis, tais como a inadequação do consumo de alimentos 

fonte de VA. Dessa forma, o Brasil poderá erradicar a DVA e as suas consequências para o 

grupo materno-infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 

2.1 A VITAMINA A 

 

itamina A designa a um grupo de componentes que apresentam importantes 

funções no organismo, sendo esta essencial para humanos e outros 

vertebrados (IOM, 1989). Dentre estes componentes estão os que possuem 

atividade biológica de retinol, como o próprio retinol, o retinal e o ácido retinoico. O termo 

VA também inclui a provitamina A, que são os carotenoides, e estes são precursores 

dietéticos do retinol, os quais são convertidos em retinol no intestino e incluem α-carotenos,  

β-carotenos e  β-criptoxantina (SOMMER, 1995; IOM, 2001). Trata-se de uma vitamina 

lipossolúvel que tem como local principal de armazenamento no organismo o fígado, onde 

aproximadamente 90% de todo o retinol corporal é encontrado. Mas também ela se encontra 

em outros sítios extra-hepáticos (olhos, rins, tecido adiposo, pulmões, baço, músculo 

esquelético e medula-espinhal) (UNDERWOOD, 1990; BLANER et al., 1994; OPAS, 1999, 

HARRISON, 2005). 

 A absorção intestinal do retinol é mais eficaz que a dos carotenoides, quando em 

quantidades fisiológicas, sendo que 70 a 90% de todo retinol que chega ao intestino é 

absorvido enquanto que o mesmo ocorre para 9 a 22% dos carotenoides. Se a ingestão de 

retinol aumenta, a sua eficiência na absorção permanece elevada, porém o mesmo não ocorre 

para os carotenóides cuja a absorção diminui (IOM, 2001; SBP, 2007). 

Essa vitamina encontra-se distribuída entre os alimentos de origem animal e vegetal. 

Nos de origem animal ela é encontrada em sua forma ativa ou pré-formada, sendo a gema do 

ovo, o leite integral e o fígado as principais fontes. Já nos alimentos de origem vegetal ela está 

presente sob a forma de precursores de VA, os carotenoides, que são encontrados em 

alimentos de coloração alaranjada, vermelha, amarela (mamão, abóbora, cenoura, manga, 

entre outros) e nos de cor verde escura (brócolis, espinafre, couve, entre outros) (IOM, 2001). 

Outras fontes são o leite humano, a margarina e o creme vegetal (SBP, 2007). 

Ela apresenta funções fisiológicas essenciais no organismo, como participação no 

crescimento, reprodução, funcionamento adequado do sistema visual, expressão gênica, 

manutenção da integridade celular epitelial, função imune, defesa antioxidante e reprodução 

(OPAS, 1999; MADEN, 2006; SAUNDERS et al., 2007; POLO et al., 2007; BRASIL, 

2007b). 

 V 



Dentre estas, destaca-se o seu papel sobre a função visual. Sua participação neste 

processo envolve as células da retina: os cones e os bastonetes. Os cones atuam na percepção 

dos sentidos das cores e pela visão à luz brilhante, já os bastonetes atuam quando a luz 

ambiental é fraca (BEITUNE et al., 2003). Nestas últimas células encontra-se uma proteína 

conjugada, a rodopsina, que vai produzir o pigmento visual dos bastonetes ao se combinar 

com estas células (UNDERWOOD, 1990; DINIZ e SANTOS, 2000; WOLF, 2001).  

A reação fotoquímica da visão tem início quando o estímulo luminoso chega à retina, 

fazendo com que a rodopsina se divida em opsina e também em retinal (composto não 

proteico que é a forma oxidada do retinol). Esse retinal irá sofrer alterações estruturais, 

passando de 11-cis-retinal para all-trans-retinal, que serão acompanhadas de modificações na 

molécula de rodopsina. Essas reações são necessárias para a adaptação da visão aos ambientes 

com baixa luminosidade, pois funcionam como um estímulo molecular para o nervo óptico, 

que transmite ao cérebro este estímulo, resultando na adaptação da visão a esses ambientes. 

Na DVA a síntese de rodopsina é afetada e ocorre um aumento no tempo de adaptação da 

visão a ambientes obscuros, sendo que dessa forma se torna mais difícil o processo de 

adaptação visual (WALD, 1968; UNDERWOOD, 1990; DINIZ e SANTOS, 2000; WOLF, 

2001; SAUNDERS et al., 2007). Esta condição é denominada de CN (SOMMER, 1995; 

WHO, 1996; OPAS, 1999; BRASIL, 2007b). 

A VA atua no sistema imunológico. Ela é importante para a integridade dos epitélios 

de revestimento (geniturinário, respiratório e gastrointestinal), na participação da resposta da 

imunoglobulina A secretória (IgAS) a vários patógenos, atua na diferenciação e crescimento 

das células de defesa do organismo (neutrófilos, natural killer, linfócitos T e B, células de 

Langerhans), participa da produção e expressão de imunoglobulinas, citocinas (TNF-α, INF-γ, 

TGF-β, interleucinas 1, 2, 4, 6, 10) e moléculas de adesão, bem como participação na 

apoptose e hematopoiese (IWATA et al., 2004; SBP, 2007; DURIANCIK et al., 2010; 

MOLENAAR et al., 2011; ROSS, 2012). 

A quantidade necessária de VA que deve ser ingerida diariamente para atender às 

necessidades fisiológicas é pequena (RAMALHO et al., 2009a). A recomendação de ingestão 

de VA (RDA) para mulheres adultas é de 700 µg RAE/dia (RAE – equivalência de atividade 

de retinol) e para as gestantes adultas e adolescentes é de 750 µg RAE/dia. A ingestão 

máxima tolerável (UL) é de 3000 µg RAE/dia para adultas, incluindo gestantes, e de 2800 µg 

RAE/dia para gestantes adolescentes (IOM, 2001).  

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), através da RDC n
o
 269 de 22 

de setembro de 2005, estabelece como Ingestão Diária Recomendada (IDR) para adultos 600 



µg ER/dia (ER – equivalente retinol) e para gestantes, sem distinção entre adultas e 

adolescentes, 800 µg ER/dia (BRASIL, 2005a). Vale ressaltar que 1 RAE equivale a 1 µg de 

retinol, 2 µg de β-caroteno suplementar, 12 µg β-caroteno dietético e 24 µg de outros 

carotenóides dietéticos (IOM, 2001). O IOM (2001) recomenda a utilização da medida RAE, 

como medida padrão, para que se possa determinar a quantidade de VA presente em dietas 

mistas, bem como daquela oriunda de suplementos alimentares. 

 

2.2 DEFICIÊNCIA DE VITAMINA A 

 

xistem vários termos e siglas internacionalmente usados para representar a 

carência de VA no organismo e suas consequências para a saúde, como: 

DVA; hipovitaminose A; xeroftalmia; e desordens ou transtornos da 

deficiência de vitamina A (COELHO, 2003).  

O organismo não é capaz de sintetizar VA e as necessidades desse nutriente devem ser 

atendidas através do consumo frequente de alimentos. O principal local de armazenamento da 

VA é o fígado, que disponibiliza o micronutriente para o restante do organismo, de acordo 

com as necessidades fisiológicas. Quando a reserva hepática está diminuída e não há ingestão 

adequada de alimentos fontes dessa vitamina ocorre a DVA (BRASIL, 2004). 

Quando os estoques hepáticos de VA encontram-se abaixo de 0,07 µmol/g, já se tem 

um estado carencial orgânico. A DVA ocorre quando as concentrações de retinol sérico são < 

0,70 µmol/L (OPAS, 1999; WHO, 1996) e a concentração < 1,05 µmol/L é sugerida como 

mais adequada para identificação da DVA subclínica em pré-escolares. A carência grave é 

apontada quando as concentrações séricas de retinol são < 0,35 µmol/L (WHO, 1996; 

SOMMER et al., 2002; WEST JR., 2002). 

 

2.2.1 ETIOLOGIA DA DVA 

 

Existem dois fatores principais relacionados com a etiologia DVA. O primeiro é a 

inadequação persistente da ingestão dietética vitamínica, incapaz de atender às necessidades 

orgânicas, em adultos ou crianças. Essa inadequação pode trazer alguns prejuízos fisiológicos, 

mesmo sem a ocorrência de manifestação clínica da DVA (OPAS, 1999). O baixo consumo 

dos alimentos fonte de VA pode ser decorrente da falta de conhecimentos sobre nutrição pela 

população, da condição financeira para sua aquisição ou devido aos hábitos alimentares 

(SOMMER, 1995; RAMALHO et al., 2009a;  RAMALHO e DOLINSKY, 2012). 

E 



Outras situações podem potencializar a carência, como o baixo consumo de gorduras 

na dieta, visto que a absorção desse micronutriente depende desses lipídeos. A presença da 

desnutrição energético-proteica também é outra dessas situações, na qual há redução de 

concentrações séricas da proteína carreadora do retinol – RBP (retinol binding protein), 

proteína que atua no transporte da VA pelo sangue até os tecidos, diminuindo sua 

biodisponibilidade (DIMITROV et al., 1998; RAMALHO e DOLINSKY, 2012). 

Existe uma diferença com relação às fontes alimentares consumidas nos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento. Nos países desenvolvidos, 75% do consumo de VA 

vem de suplementos vitamínicos, óleos de fígado de peixe, alimentos fortificados, leite, 

margarina, manteiga e cereais matinais, fontes da VA pré-formada. Já nos países em 

desenvolvimento 70-90% da VA consumida é proveniente de alimentos fonte de carotenoides, 

que apresentam uma absorção intestinal menos eficiente (TANUMIHARDJO, 2002; 

PENNISTON e TANUMIHARDJO, 2006). 

O segundo fator causal da DVA é a frequência de episódios infecciosos, 

principalmente em crianças (CAMPOS et al., 1987; SBP, 2007). Essas doenças podem 

ocasionar uma diminuição das concentrações séricas de VA, favorecendo o desenvolvimento 

da DVA clínica. Em algumas infecções, provavelmente ocorre um “sequestro” da vitamina 

por parte dos microorganismos (RAMALHO e DOLINSKY, 2012). A DVA pode afetar a 

resposta da IgAS e a expressão de diversas células de defesa (SBP, 2007; ROSS, 2012). 

Outros fatores podem influenciar na ocorrência da DVA e não são considerados como 

causas clássicas desta carência, como a carência de zinco e ferro. Esses dois minerais 

apresentam um importante sinergismo com a VA, sendo que a deficiência de um pode 

ocasionar a carência de outros (s), visto que as funções metabólicas compartilhadas entre eles, 

como na questão da absorção e utilização pelo organismo (SILVA et al., 2007; 

WINICHAGOON, 2008; WHO, 2011c; PINKAEW et al., 2013). 

É comum encontrar a carência de mais de um desses três micronutrientes 

simultaneamente em crianças de países em desenvolvimento. Essas deficiências prejudicam o 

crescimento e a cognição, alteram a função reprodutiva e imunológica, favorecem o 

surgimento de intercorrências na gestação e aumentam a morbimortalidade por causas 

infecciosas (SANDSTEAD et al., 1998; CHRISTIAN e WEST JR., 1998; CHRISTIAN et al., 

2001b; WHO, 2001; HONGO, 2003; INTERNATIONAL ZINC NUTRITION 

CONSULATIVE GROUP/IZINCG, 2004; WHO, 2009).  

Outra potencial causa está relacionada com a fisiologia da gestação. Durante a 

gravidez ocorrem diversas alterações anatômicas e fisiológicas que afetam quase todas as 



funções orgânicas da mulher. Algumas dessas alterações podem interferir na manutenção do 

bom estado nutricional materno, como as que acontecem no sistema circulatório, devido ao 

aumento do volume sanguíneo (hemodiluição) que se inicia a partir da 6ª semana gestacional 

e atinge seu pico no início do 3º trimestre gestacional. Um dos nutrientes comprometidos por 

essa alteração é a VA, pois devido à hemodiluição as concentrações séricas de retinol 

apresentam-se diminuídas, particularmente no 3º trimestre de gravidez (BRUINSE e BERG, 

1995; RAMALHO e DOLINSKY, 2012; SAUNDERS, 2012). 

O aumento da mobilização das reservas hepáticas de VA, especialmente naquelas que 

apresentam hipovitaminose A, resulta em uma redução importante dos estoques hepáticos 

maternos, acarretando concentrações séricas diminuídas. Isso pode ainda ser influenciado pela 

passagem ininterrupta de VA da mãe para o feto através da placenta (PANTH et al., 1991; 

KATZ et al., 1995; CHRISTIAN et al., 1998). 

 

 2.2.2 MANIFESTAÇÕES DA DVA 

 

Uma divisão útil que pode ser feita sobre o estado carencial desta vitamina é na 

denominação de carência subclínica e clínica, conquanto, não existe nenhuma linha divisória 

específica entre estas duas (OPAS, 1999). A carência subclínica é aquela onde a concentração 

de VA nos tecidos é baixa o suficiente para apresentar conseqüências adversas para a saúde, 

mesmo na ausência de manifestações clínicas, ou seja, quando os sinais da xeroftalmia ainda 

não estão instalados (WHO, 1996). Na fase clínica da DVA, surgem manifestações 

identificáveis desta condição, como as oculares, denominadas xeroftalmia (CN, xerose 

conjutival [X1A], manchas de Bitot [X1B], xerose corneal [X2], queratomalácea [X3A/X3B], 

cicatriz corneal [XS] e o fundus xeroftalmicus [XF] – que é a cegueira irreversível) (WHO, 

1996; OPAS, 1999). Durante a gestação, a primeira dentre essas manifestações que acomete 

as gestantes é a CN (OPAS, 1999; WEST JR., 2002). 

A ocorrência e gravidade das manifestações clínicas da DVA estão positivamente 

relacionadas com o estágio da depleção das reservas hepáticas. Assim quanto maior for o 

tempo de ocorrência da carência maior será a depleção das reservas e assim mais graves serão 

as consequências (SOMMER, 1995).  

 A carência deste micronutriente afeta diversas funções orgânicas, sendo gestantes e 

crianças menores de 5 anos de idade aparecem como os grupos de maiores riscos, de 

consequências adversas à saúde (WHO, 2009). Dentre elas estão a xeroftalmia, sinais 

cutâneos (hipercetarose folicular), perda de apetite, perda do paladar e olfato, crescimento 



ineficiente, anormalidade ósseas e aumento da morbimortalidade (SOMMER, 1995; 

RAMALHO et al., 2009a; RAMALHO e DOLINSKY, 2012). 

A xeroftalmia é a manifestação mais específica da DVA e também é a principal causa 

de cegueira evitável em todo o mundo, principalmente em crianças menores de 5 anos de 

idade, em populações nutricionalmente afetadas (WHITCHER et al., 2001; WHO, 2009). 

 O metabolismo do ferro é influenciado pela VA, cuja carência diminui a incorporação 

desse mineral nas hemácias, bem como reduz a mobilização das reservas hepáticas de ferro. A 

DVA está relacionada com a anemia ferropriva e pode ser uma razão pela qual a 

administração de suplemento de ferro pode não resultar na melhora desse problema (LIN, 

2001, WALCZYK e DAVIDSON, 2003). 

 Coletivamente, as desordens envolvendo a DVA contribuem significantemente com 

um aumento global de doenças (BLACK et al., 2008; SHERWIN et al., 2012) e também são 

associadas com o aumento do risco de mortalidade (HUMPHREY et al., 1992). Em 2004, 

estimou-se que cerca de 0,7 milhões de morte de crianças menores de 5 anos de idade (o que 

corresponde a 6,5% de todas as mortes globais) foram ocasionadas devido à DVA e suas 

manifestações (BLACK et al., 2008). É importante ressaltar que a maioria das crianças que 

tem DVA, grave o suficiente para ocasionar lesões oculares severas associadas à xeroftalmia, 

morrem no primeiro ano em que se tornam cegas (WHITCHER et al., 2001). 

  

 2.2.3 CEGUEIRA NOTURNA E SAÚDE MATERNO-INFANTIL  

 

 A CN gestacional geralmente ocorre entre o penúltimo e o último trimestre da 

gestação, devido a diminuição das reservas hepáticas da vitamina maternas para atender às 

elevadas necessidades do feto e da placenta que crescem rapidamente neste período, e assim 

praticamente esgotando as reservas da mulher (CHRISTIAN, 2002a). Esta é a primeira dentre 

as manifestações clínicas que acometem o sistema visual dos indivíduos e em gestantes 

(SOMMER, 1995; WHO, 1996; OPAS, 1999; IVACG, 2002; WEST JR., 2002). 

Um estudo caso-controle de base populacional conduzido no Nepal aponta que as 

gestantes que apresentaram CN durante a gravidez tinham baixas concentrações séricas de 

retinol, tendo 4 vezes mais chances de apresentar retinol sério < 0,7 µmol/L. Comparando-se 

as mulheres com e sem CN  gestacional, as chances de as primeiras serem anêmicas, mal-

nutridas e de consumirem uma dieta pobre em VA foram maiores do que entre aquelas sem a 

manifestação ocular (CHRISTIAN  et al., 1998). Diante disso, em 2002, a CN passa a ser 

considerada como um indicador de gestação de alto risco, identificando mulheres que 



necessitam de um requerimento nutricional especial e de maior atenção no pré-natal (IVACG, 

2002; CHRISTIAN, 2002a). 

Em um estudo sobre o impacto da suplementação com retinol e β-caroteno, para 

prevenção e controle da CN, também no Nepal, observou-se que a taxa de mortalidade entre 

as crianças filhas de mães que apresentaram CN durante a gestação foi de 90 mortes/1000 

nascidos vivos e os filhos de mulheres sem CN gestacional foi de 63 mortes/1000 nascidos 

vivos. Este estudo ainda mostrou que a odds ratio (OR) para mortalidade infantil em crianças 

menores de seis meses filhas de mulheres com CN foi de 1,63 (IC 95% 1,09-2,38) comparado 

com as crianças filhas de mulheres sem CN gestacional (CHRISTIAN et al., 2001a). 

A presença de CN durante a gestação pode ser um marcador de uma gestação de alto 

risco, apontando para as mulheres que apresentam, ou apresentaram em outras gestações, tal 

manifestação ocular devem receber um cuidado maior durante a APN (CHISTIAN et al., 

2002a). West Jr. e Mehra (2010) sugerem a importância da CN como indicador de estado de 

saúde populacional, onde uma mudança na prevalência de CN, seja em gestantes ou em 

crianças pré-escolares, pode ser considerada como um indicador sensível de estresse 

nutricional de uma população, e especificadamente relacionado com a DVA. 

 

2.2.4 DIAGNÓSTICO DA DVA  

 

O principal objetivo da avaliação do estado nutricional de VA é o de determinar a 

magnitude, a severidade e a distribuição da DVA em uma população (WHO, 2009). Os 

métodos para o diagnóstico da DVA podem ser os biológicos - que englobam os bioquímicos, 

histológicos, clínicos e o funcional (investigação da CN) - e os ecológicos (WHO, 1996; 

OPAS, 1999; IVACG, 2002; CHRISTIAN, 2002a; CONGDON e WEST JR., 2002). 

Os critérios que devem ser levados em consideração para a escolha do método são a 

aceitabilidade, o custo, a viabilidade técnica e o desempenho do método (WHO, 1996). 

  

2.2.4.1 INDICADORES BIOLÓGICOS 

 

 Indicadores bioquímicos 

Esses indicadores são os no diagnóstico da carência e em estudos epidemiológicos 

(SAUNDERS et al., 2009). Podem ser usados ao menos de dois modos: como critério de 

determinação da prevalência da DVA e para corroborar com a acurácia o diagnóstico clínico 

da xeroftalmia (SOMMER, 1995). 



A avaliação das reservas hepáticas de retinol é considerada um indicador pré-

patológico, pois a maior parte da VA corporal está armazenada neste órgão, sendo o indicador 

mais fiel do estado nutricional de VA. Entretanto, para sua execução são necessárias amostras 

de tecido hepático de indivíduos vivos, o que representa um problema ético. Sua execução é 

mais ampla por ocasiões de necropsias em indivíduos falecidos, com a finalidade de se 

caracterizar o estado nutricional de VA em populações (FLORES e ARAÚJO, 1984; 

FLORES et al., 1988; OPAS, 1999; RAMALHO et al., 2006a). 

A dosagem de retinol sérico é a mais empregada para a avaliação do estado nutricional 

de VA. As prevalências encontradas com a aplicação deste método geralmente são usadas 

para as estimativas de prevalências mundiais de DVA. O ponto de corte empregado para 

diagnóstico da DVA, segundo este indicador, é < 0,70 µmol/L e para a carência grave de < 

0,35 µmol/L. Porém tem sido empregado o ponto de corte de < 1,05 µmol/L para investigação 

da carência marginal do problema, ou seja, uma carência inicial sem manifestações clínicas, 

especialmente em gestantes, puérperas e pré-escolares (SOMMER, 1995; WHO, 1996; 

OPAS, 1999; BISWAS et al., 2000; MASON et al., 2001; ACCIOLY e SOUZA-QUEIROZ, 

2001; SOMMER e DAVIDSON, 2002; WONDMIKUN, 2002; WEST JR., 2002; 

RAMALHO et al., 2004). 

O retinol sérico já foi utilizado para validação de outros indicadores para detecção da 

carência de VA, como o funcional (SOMMER, 1995; CHRISTIAN et al., 1998; BISWAS et 

al., 2000; WONDMIKUM, 2002; SAUNDERS et al., 2005). 

Estudos suportam a associação entre o risco de desenvolvimento de CN e de 

morbimortalidade em crianças e gestantes com concentrações séricas inferiores a 1,05 µmol/L 

(SOMMER, 1995; CHRISTIAN et al., 1998; BISWAS et al., 2000; SOMMER e 

DAVIDSON, 2002; WEST JR., 2002; WONDMIKUN, 2002). Todavia, alguns pesquisadores 

continuam a adotar os pontos de corte usualmente utilizados, visto que ainda são necessários 

mais estudos sobre a adoção de um ponto de corte mais elevado para diagnóstico do problema 

(BEITUNE et al., 2004; SAUNDERS et al., 2009; RIBEIRO et al., 2010). 

A dosagem de RBP no sangue, a resposta relativa à dose – RDR (relative dose 

response), a RDR modificada – MRDR, a resposta sérica de 30 dias a uma dose de VA 

(+S30DR) e a avaliação das reservas corporais por meio de diluição isotópica são outros 

meios de se avaliar o estado nutricional de VA orgânico (FLORES et al., 1984; 

UNDERWOOD, 1990; ADAMS e GREEN, 1994). 

Outro indicador amplamente utilizado é a dosagem de VA no leite humano (RICE et 

al., 1999; BEZERRA et al., 2009; 2010; RIBEIRO et al., 2010; SOUZA et al., 2012). Este 



possui como vantagens ser pouco invasivo, de fácil obtenção e aceitação. Para seu emprego, é 

importante seguir métodos padronizados para a coleta da amostra. Em populações com um 

bom estado nutricional de VA, as concentrações de retinol no leite humano variam entre 1,75 

e 2,45 µmol/L. Em populações deficientes, a concentração é geralmente menor que 1,4 

µmol/L. Sugere-se que o ponto de corte limite de 1,05 µmol/L para diagnóstico da DVA em 

uma população. As taxas de prevalência propostas para avaliação da gravidade da DVA, 

conforme os teores no leite materno, são < 10% leve, ≥ 10 – < 25% moderada e ≥ 25% grave 

(OPAS, 1999). 

 

 Indicadores histológicos 

No estágio subclínico da DVA, ocorrem alterações no epitélio ocular, pois a VA 

participa da diferenciação normal das células produtoras de muco. Assim, avalia-se a presença 

de alterações conjutivais por meio da Citologia de Impressão da Conjuntiva – CIC e 

impressão citológica de transferência – ICT (WITTPENN et al., 1986; AMEDEE-

MANESME et al., 1987; WHO, 1996; OPAS, 1999). 

As vantagens desses métodos são o baixo custo e metodologia relativamente simples, 

para crianças acima de 3 anos de idade. A desvantagem é a dificuldade de obtenção de uma 

impressão de boa qualidade em crianças menores de 24 meses de idade. Recomenda-se seu 

uso em combinação com um indicador atual da situação da VA, como o retinol sérico, a 

ingestão dietética, a RDR ou a MRDR, visto que eles refletem em longo prazo da carência de 

VA em populações (WHO, 1996). 

 

 Indicadores clínicos 

Na avaliação clínica da DVA, busca-se identificar as manifestações mais avançadas 

desta carência, as quais são suficientes para gerar alterações visuais. Este indicador é 

considerado tardio e requer um grande número amostral para diminuir o efeito que as baixas 

prevalências podem ocasionar, quando comparado com outros indicadores (SOMMER, 1995; 

OPAS, 1999). 

A depleção gradual das reservas corporais resulta na xeroftalmia. Assim, o objetivo é 

identificar as manifestações clínicas que caracterizam esse problema (SOMMER, 1995; 

WHO, 1996; OPAS, 1999; SOMMER e DAVIDSON, 2002). A progressão desde a primeira 

manifestação clínica (CN) até a forma mais avançada leva o indivíduo a uma cegueira 

irreversível (SOMMER, 1995; WHO, 1996; OPAS, 1999). 



Longos períodos de privação e esgotamento das reservas hepáticas causam outras 

manifestações, além das oculares. Entre elas estão as lesões na pele (hiperqueratose folicular) 

e de mucosas, como do sistema respiratório, digestório e genitourinário (OPAS, 1999). 

 

 Indicador funcional 

 Outro importante indicador para investigação da DVA é o funcional, o qual consiste 

na avaliação da presença de CN, ou a dificuldade de adaptação da visão a ambientes escuros, 

que é primeira manifestação clínica da DVA que potencialmente pode ser avaliada 

(SOMMER, 1995; WHO, 1996). 

 A OMS e a OPAS (OPAS, 1999) recomendam a avaliação da CN como indicador da 

DVA em populações de risco, para identificação de áreas onde intervenções para controle do 

problema devem ser empregadas (WHO, 2009). Trata-se de um método fácil, barato, 

acessível, que deve ser aplicado em gestantes, nutrizes e crianças em idade pré-escolar. Este 

indicador consiste na realização de uma entrevista padronizada, na qual se questiona a 

capacidade de enxergar do indivíduo, através do uso de linguagem local, quando a mesma 

existir. Este indicador não requer equipamentos caros e nem conhecimentos oftalmológicos 

especializados para sua execução (OPAS, 1999). 

 O indicador funcional pode ser uma ferramenta útil para avaliar o estado nutricional de 

VA em uma comunidade e dessa forma destacar aquelas regiões onde o risco de 

consequências à saúde, provenientes da DVA entre crianças, possa ser esperada (WHO, 

2009). 

A OMS considera que a prevalência de CN é mais comum no terceiro trimestre de 

gestação e quando em uma população a prevalência desta for ≥ 5%, em gestantes, esta pode 

ser considerada como um importante problema de saúde pública (WHO, 2009). Para os pré-

escolares uma prevalência de CN também ≥ 5%, pode ser considerada como um importante 

problema de saúde pública. A respeito dos teores de retinol sérico < 0,70 µmol/L, estes são 

considerados como um grave problema de saúde pública quando a prevalência for ≥ 20%, 

para gestantes e pré-escolares (WHO, 2009). 

 Alguns estudos mostraram associação entre a presença de CN gestacional e baixas 

concentrações de retinol sérico, validando o uso deste indicador como método de 

identificação da DVA (CHRISTIAN et al., 1998; CHRISTIAN et al., 2001a; SAUNDERS et 

al., 2005).  

No Brasil, Saunders et al. (2005), em estudo conduzido em uma maternidade pública 

do Rio de Janeiro, com puérperas, encontrou associação entre as concentrações maternas de 



retinol sérico < 1,05 µmol/L e a ocorrência de CN gestacional. As concentrações de retinol 

sérico foram significantemente menores entre as mães que apresentaram o sintoma visual 

comparadas com aquelas que não apresentaram o sintoma. Os autores sugerem o uso da 

entrevista padronizada para avaliação do estado nutricional de VA gestacional, que permite a 

identificação de um grande contingente de mulheres durante o pré-natal com baixas 

concentrações séricas de retinol. 

 

  2.2.4.2 INDICADORES ECOLÓGICOS 

 

Esses indicadores auxiliam na identificação de áreas/populações onde a DVA é 

provável de ser prevalente, pela análise dos fatores que são responsáveis ou contribuem para 

sua ocorrência, mas devem ser usados em associação com os indicadores biológicos (WHO, 

1996). 

São exemplos de indicadores ecológicos as informações sobre o estado nutricional e 

dietéticas (disponibilidade e consumo de alimentos, níveis de ingestão entre grupos 

vulneráveis, tipo de aleitamento materno, estado nutricional de indivíduos menores de 5 anos 

de idade, BPN, frequência de consumo de alimentos semiquantitativa e qualitativa), 

informações sobre enfermidades em pré-escolares (taxa de cobertura de imunização, taxa de 

casos fatais de sarampo, prevalência de enfermidades), indicadores socioeconômicos, entre 

outros (WHO, 1996; OPAS, 1999; SCHULTINK, 2002). 

A avaliação dietética pode detectar a baixa ingestão que precede as manifestações 

clínicas (IVACG, 1989). Dentre os métodos dietéticos disponíveis, o questionário de 

frequência de consumo semiquantitativo é o mais recomendado (ACCIOLY e SOUZA-

QUEIROZ, 2001; VILLAR e RONCADA, 2002; SANTOS et al., 2010). Este questionário é 

considerado o mais sensível para captação de surtos de ingestão de alimentos fonte em VA de 

consumo sazonal (IVACG, 1989; NIMSAKUL et al., 1994; WHO, 1996; SAUNDERS et al., 

2000). 

As vantagens da avaliação dietética são a fácil operacionalização, baixo custo, boa 

aceitabilidade e cobertura, fornecem informações rápidas acerca do estado nutricional da VA 

e podem ser incorporados facilmente às rotinas operacionais nas unidades de saúde 

(COELHO, 2003). 

A taxa de mortalidade em menores de 5 anos é um outro indicador ecológico 

alternativo, que tem seu uso recomendado quando dados populacionais estão desatualizados 

ou indisponíveis para os indicadores comuns da DVA. Taxas de mortalidade maiores que 50 



estão relacionadas com a existência da DVA em regiões onde problemas com a má nutrição 

são mais proeminentes (SCHULTINK, 2002). 

  

2.2.5 EPIDEMIOLOGIA DA DVA 

 

A DVA é considerada um grave problema de saúde pública mundial, sendo de grande 

preocupação nas sociedades pobres, especialmente os países em desenvolvimento. Sua 

presença como um problema de saúde pública pode ser avaliada através da medição da 

prevalência da deficiência na população, utilizando específicos indicadores, principalmente 

bioquímicos, clínicos e funcional do estado nutricional de VA (WHO, 2009). 

Conforme West Jr. (2002), no mundo de um total anual de 107,4 milhões de gestantes 

que deram à luz recém-nascidos vivos, cerca de 7,256 milhões (6,8%) apresentaram 

concentrações de retinol sérico ou no leite humano menor que 0,7 µmol/L; 19,775 milhões 

(18,4%) concentrações menores que 1,05 µmol/L e 6,232 milhões (5,8%) CN.  

O mesmo estudo mostrou que o Brasil apresentou uma prevalência de CN gestacional 

de 5% (167,2 mil mulheres). As consequências da CN durante a gestação podem ser graves, 

pois as mulheres que apresentam este problema tem 5 vezes mais chances de morrer por 

complicações da gravidez do que mulheres sem o problema. Em pré-escolares, de um total 

502,494 milhões de crianças, a prevalência mundial de DVA foi de 25,3% (127,2 milhões de 

indivíduos), sendo que 4,424 milhões apresentaram xeroftalmia (WEST JR., 2002). 

 A OMS, em 2009, publicou uma estimativa global da prevalência de DVA, entre os 

anos de 1995 – 2005, através de uma pesquisa realizada com dados disponíveis de países em 

desenvolvimento. Com relação à CN, a prevalência estimada é de 0,9% de crianças em idade 

pré-escolar e 7,8%, correspondendo a aproximadamente 5,17 milhões de crianças e 9,75 

milhões de mulheres. A respeito das baixas concentrações de retinol sérico a estimativa para 

crianças pré-escolares é de 33,3% (190 milhões de indivíduos) e para as gestantes de 15,3% 

(19,1 milhões de mulheres) (WHO, 2009). 

Dentre as regiões analisadas, as prevalências de CN são mais elevadas entre as 

gestantes da África (9,8%), Sudeste da Ásia (9,9%) e no Leste Mediterrâneo (7,2%). Em 

outras regiões as prevalências são de 4,8% no Pacífico Ocidental, 4,4% nas Américas 

(excluindo os Estados Unidos e Canadá) e 3,5% na Europa (apenas Europa Oriental). A 

prevalência de inadequação dos teores de retinol sérico nas mulheres grávidas é maior no 

Pacífico Ocidental (21,5%), Sudeste Asiático (17,3%), Leste Mediterrâneo (16,9%) e África 



(13,5%). Na Europa e nas Américas a prevalência é de 11,5% e 2%, respectivamente (WHO, 

2009). 

Através desta análise, a OMS classificou 66 países como apresentando CN gestacional 

como um moderado problema de saúde pública e 31 apresentaram grave prevalência de baixas 

concentrações de retinol sérico entre gestantes (WHO, 2009). Quando a OMS compara seus 

resultados com os de West Jr. (WEST JR., 2002), apesar das diferenças metodológicas, 

elucida que a prevalência de inadequação nos teores de retinol sérico entre as gestantes tem 

aumentado. Possivelmente isso ocorre devido à melhoria nos métodos de avaliação e na maior 

abrangência da população estudada. Cabe ressaltar que a OMS classifica o Brasil como tendo 

a maior prevalência de deficiência subclínica nutricional de VA (ORGANISATION 

MONDIALE DE LA SANTÉ/OMS, 1998). 

Por muitos anos acreditou-se que a DVA no Brasil era restrita às regiões mais pobres 

do país (WHO, 1995a). De acordo com as evidências disponíveis, o mapa nacional de DVA é 

constituído por locais como Ceará, Pernambuco, Paraíba, Bahia, São Paulo, Rio Grande do 

Sul, Manaus e Vale do Jequitinhonha (Minas Gerais) (RAMALHO et al., 2002). Porém, o MS 

reconhece apenas algumas regiões como sendo de grande prevalência e que são alvo de 

medidas de prevenção e erradicação da carência, como o Nordeste e algumas partes do 

Sudeste – Norte, Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri (Minas Gerais) e Vale do Ribeira 

(São Paulo) (BRASIL, 2009b). 

A PNDS 2006 (BRASIL, 2009a) foi o primeiro estudo de abrangência nacional sobre 

a carência de VA em mulheres em idade reprodutiva (15 a 49 anos). No estudo a prevalência 

de concentrações séricas de retinol < 0,70 µmol/L entre as 5,698 amostras de sangue 

pesquisadas foi de 12,3%, sendo que a região Sudeste apresentou a maior prevalência do país 

com 14% e o Centro-Oeste a segunda maior, com 12,8%, superando a prevalência do 

Nordeste, a qual foi de 12,1%. Quando o ponto de corte para detectar a DVA foi < 1,05 

µmol/L a prevalência no país aumentou para 49,2%. 

Esta pesquisa vem confirmar os achados de estudos isolados que mostram a DVA 

como um problema de saúde pública em regiões do país diferentes dos principais eixos de 

pobreza já conhecidos (RAMALHO et al., 2002). 

Estudo conduzido por Saunders et al. (2005) em maternidade pública do Rio de 

Janeiro encontraram uma prevalência de CN de 18% e de retinol sérico < 0,70 µmol/L de 

24,4%, entre as gestantes analisadas. Também no Rio de Janeiro, Ramalho et al. (2006b) 

encontraram DVA marginal em 22% das puérperas e em 54,1% dos recém-nascidos de uma 



maternidade pública da cidade. Outro estudo conduzido na mesma unidade da saúde 

identificou prevalência de 18,7% de CN gestacional (CHAGAS et al., 2011). 

Pesquisa conduzida em Natal, também em uma maternidade, revelou que 35,1% das 

puérperas avaliadas tinham baixas concentrações de retinol sérico (< 0,70 µmol/L) e que 

81,1% tinham carência marginal de VA (DIMENSTEIN et al., 2006). Em Ribeirão Preto, 

Beitune et al. (2004) encontraram que 25% das gestantes avaliadas que não possuíam o vírus 

da imunodeficiência humana tinham carência de VA, através da análise dos teores 

plasmáticos de retinol. 

No Vale do Jequitinhonha (Minas Gerais) região de risco pra DVA, Santos et al. 

(2010) em estudo com gestantes atendidas em uma Unidade de Saúde do município de 

Diamantina, encontraram uma prevalência de 8,4% de CN e apenas 4,4% das gestantes com 

CN tinham um consumo adequado de alimentos com moderado e alto teor de VA. 

Frente a estas evidências científicas, principalmente com relação aos dados do Rio de 

Janeiro, pode-se sugerir que as medidas de prevenção e controle da DVA não se limitem 

apenas à região Nordeste e algumas partes do Sudeste, mas sejam estendidas para outras 

regiões do Brasil (COELHO, 2003). 

 

2.3 IMPACTO DA CARÊNCIA DE VITAMINA A NA SAÚDE DO BINÔMIO MÃE-FILHO  

 

m todo o mundo cerca de 1.000 mulheres morrem todos os dias devido a 

complicações relacionadas com a gestação e ao parto, sendo que 99% dessas 

ocorrências ocorrem em países em desenvolvimento, e principalmente 

devido a causas preveníveis. As principais causas de mortes maternas são hemorragias, 

infecções, síndromes hipertensivas da gravidez, abortamento inseguro, parto obstruído ou 

podem ocorrer devido à presença de doenças, sendo causas indiretas a malária, anemia e 

síndrome da imunodeficiência humana adquirida (AIDS) (KHAN et al., 2006; WHO, 2010).  

A morte materna, segundo a OMS (1999), pode ser definida como morte de uma 

mulher durante a gestação ou até 42 dias seguintes do término da gestação, independente do 

local ou da duração da gravidez, devido a qualquer causa relacionada com ou agravada pela 

gravidez ou por medidas relacionadas a ela. 

Nos países em desenvolvimento, cerca de 600.000 mulheres morrem a cada ano 

devido a causas relacionadas com a gestação. Porém, a mortalidade materna pode ser 

considerada somente a “ponta do iceberg” do crescimento dos problemas reprodutivos que as 

mulheres sofrem nesses países, considerando que 62 milhões de mulheres sofrem de 
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problemas relacionados à gestação, complicações no parto, morbidade pós-parto e 

complicações crônicas todos os anos (CHRISTIAN, 2002b). 

Segundo a OMS, a Taxa de Mortalidade Materna no Brasil, em 2008, era de 58 mortes 

para cada 100.000 nascidos vivos, bem superior à taxa de países da Europa e da América do 

Sul, como o Chile e Uruguai (WHO, 2010). 

As mortes neonatais correspondem a 34% de todos os óbitos que acometem crianças 

menores de 5 anos de idade (WHO, 2008), e ocorrem principalmente devido à prematuridade 

e BPN, infecções neonatais, asfixia ao nascer e trauma no nascimento (WHO, 2011a). 

Vários fatores podem ser agravantes das causas de mortalidade materna, influenciando 

também nas mortes infantis, destacando-se o estado nutricional materno, seja pré-gestacional 

ou gestacional. A ocorrência de eventos relacionados com a nutrição materna pode agravar os 

problemas obstétricos e assim aumentar o risco do óbito. Dentre estas causas nutricionais 

podemos citar a desnutrição materna e a deficiência de micronutrientes, como a VA, ferro, 

iodo, cálcio (OMS, 1999). 

As três carências de micronutrientes consideradas como de maior impacto social em 

todo o mundo, de acordo com o The Micronutrient Initiative, são as carências de ferro, VA e 

iodo (MASON et al., 2001). Estas fazem parte da chamada “Fome Oculta”, cujos efeitos 

podem ocorrer sem a presença de manifestações clínicas detectáveis ou que ainda não se 

associaram a doenças claramente definidas, sendo de difícil diagnóstico e assim trazendo 

prejuízos de forma silenciosa, especialmente para o binômio mãe-filho (RAMALHO, 2009b). 

As mulheres grávidas, os lactentes e pré-escolares são considerados os grupos de 

maior risco para a ocorrência de deficiências de micronutrientes, devido ao aumento das 

necessidades nutricionais nesses momentos biológicos. O não atendimento dessas exigências 

nutricionais acarreta em consequências para as gestantes e para o desenvolvimento do feto. 

Essas deficiências podem causar comprometimento da eficiência da lactação, quando um 

recém-nascido, proveniente de uma gestação submetida à carência de micronutrientes, tem 

baixas reservas corporais de vitaminas e minerais. Dessa forma o leite materno não 

conseguirá atender às exigências nutricionais, nem auxiliar na formação e manutenção de 

reservas corporais do bebê, favorecendo o surgimento de deficiências graves relacionadas ao 

estado nutricional de micronutrientes (WHO, 1995a; 2009). 

Estudos apontam que a DVA tem importante efeito prejudicial na mobilização e 

transporte do ferro de seus estoques orgânicos, porém os mecanismos ainda não são bem 

elucidados (ZIMMERMANN et al., 2006). A anemia ferropriva tem impacto na absorção de 

VA pelo intestino, conforme evidências experimentais (NING et al., 2002). As evidências 



científicas também mostram que a suplementação com a VA diminui a prevalência de anemia, 

além de melhorar o status da VA em pré-escolares e gestantes (MUSLIMATUN et al., 2001; 

ZIMMERMANN et al., 2006; KRAMER e ZIMMERMANN, 2007).  

O transporte do retinol sérico pelo organismo ocorre pela RBP, onde esta leva a VA 

para os locais onde é requisitada. A síntese dessa proteína depende de quantidades orgânicas 

satisfatórias de zinco, sendo assim que a carência do mineral pode acarretar em uma redução 

do retinol circulante. Portanto, em situações de deficiência desse mineral, a produção de RBP 

está reduzida, resultando em carência secundária da VA. Esta é caracterizada pelas baixas 

concentrações séricas de retinol, mesmo na presença de teores hepáticos adequados dessa 

vitamina (SOMMER, 1995; CHRISTIAN e WEST JR., 1998; CHRISTIAN et al., 2001a; 

THURLOW et al., 2006; WINICHAGOON, 2008). 

Com relação à DVA, efeitos benéficos tem sido alcançados com a adoção de medidas 

de intervenção no grupo materno-infantil, tais como a suplementação, fortificação alimentar e 

diversificação alimentar da população. Em 2007, uma revisão sistemática de estudos 

publicados a respeito da efetividade da suplementação com VA no grupo materno-infantil, 

mostrou que esta trouxe benefícios na redução da morbidade materna (OLIVEIRA e RONDÓ, 

2007).  

Em 2011, a OMS revisou os guidelines sobre a suplementação de VA em grupos de 

risco. Para gestantes, a suplementação deve ser empregada durante o pré-natal, bem como a 

fortificação de alimentos e incentivo ao consumo de alimentos fonte de VA, com objetivo de 

redução da CN gestacional, em áreas onde a DVA é um grande problema de saúde pública. A 

OMS recomenda ainda que as mulheres grávidas devem consumir uma dieta balanceada e 

saudável, recebendo orientações sobre alimentação saudável, especialmente consumo de 

alimentos fonte de VA (WHO, 2011a).  

A OMS também recomenda a suplementação com uma mega dose de VA em crianças 

em idade pré-escolar (6 aos 59 meses de idade), com a finalidade de redução da morbidade e 

mortalidade, em regiões onde a DVA é um problema de saúde pública. As outras medidas de 

controle empregadas para gestantes devem ser difundidas e executadas também para esta 

faixa etária (WHO, 2011b). 

 

 

 

 

 



2.4 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CONTROLE E ERRADICAÇÃO DA DVA NO BRASIL 

 

 primeiro inquérito nacional sobre a alimentação e nutrição da população 

brasileira, o Estudo Nacional da Despesa Familiar (ENDEF), conduzido 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre os anos de 

1974 e 1975, mostrou consumo dietético inadequado de VA como um problema importante, 

sendo a proporção de dietas inadequadas em VA a mais alta em comparação com os outros 

nutrientes avaliados (BRASIL, 1982). 

 Segundo Martins et al. (2007), outros estudos conduzidos na década de 1980 

mostraram uma prevalência elevada de DVA em crianças de estados da região Nordeste e no 

Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, demonstrando a necessidade de adotar estratégias 

para erradicação desse problema no país. 

Para o combate da DVA, recomenda-se a fortificação alimentar, o incentivo ao 

consumo de alimentos fonte e também a suplementação com megadoses de VA (BRASIL, 

2004). A suplementação periódica é uma estratégia adotada em países em desenvolvimento, 

inclusive o Brasil, sendo recomendada pela OPAS (OPAS, 2001). A suplementação, em 

comparação das outras estratégias, é considerada de impacto em curto prazo (RAMALHO et 

al., 2009c). 

 O histórico de ações para controle e erradicação da DVA no Brasil inicia-se em 1979, 

quando se elaborou a primeira proposta de combate a esta carência, tendo sido estabelecida a 

distribuição de megadoses dessa vitamina, além da fortificação do açúcar, na região Nordeste. 

Era um projeto de intervenção semestral, mas sua execução não foi possível, visto que 

faltavam evidências epidemiológicas que justificassem a sua implementação (MARTINS et 

al., 2007). 

 Em 1983 foi adotada a suplementação com megadoses de VA para crianças em idade 

pré-escolar nas regiões consideradas de alto risco, a ser realizada durante os Dias Nacionais 

de Vacinação. A implementação desta estratégia pelo Governo Brasileiro foi considerada 

pioneira e serviu como exemplo para a OMS, que passou a adotá-la como forma mais 

eficiente de combate da DVA em curto prazo (MARTINS et al., 2007). 

 Todavia, a distribuição dessas megadoses ocorria de forma descontínua, tornando 

necessária uma reformulação dessa medida. Essa reformulação culminou com a Portaria n
o
. 

2160 de 29 de dezembro de 1994, na qual se criou o Programa Nacional de Controle das 

Deficiências de Vitamina A, dentro do Instituto Nacional de Nutrição (INAN). Esse programa 

tinha maior abrangência e as populações-alvo foram as crianças de 6-59 meses de idade e as 
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nutrizes (até 4 semanas pós-parto), residentes de regiões consideradas endêmicas. No ano de 

1997 houve a extinção do INAN e a paralisação quase total do programa (BRASIL, 1994; 

MARTINS et al., 2007). 

 Em 1998, foi estabelecido um projeto que previa a suplementação com VA na região 

das Américas para lactentes, pré-escolares e puérperas. Era um projeto criado pelo Programa 

de Alimentação e Nutrição, do MS, em conjunto com a Divisão de Vacinas e Imunização e o 

Programa Ampliado de Imunização da OPAS (OPAS, 2001). A suplementação para puérperas 

visa o aumento na concentração de VA no leite materno, aumentando o aporte da vitamina 

para latentes de 0-6 meses de vida. Esta é considerada uma estratégia potencialmente efetiva 

para simultaneamente melhorar o estado nutricional da VA da mulher e de seu recém-nascido 

(WHO, 2011a). 

 Dessa forma o programa foi retomado no país, em 1999, pela área técnica de 

Alimentação e Nutrição do MS, sob responsabilidade direta da Coordenação Geral da Política 

de Alimentação e Nutrição, subordinada ao Departamento de Atenção Básica da Secretaria de 

Atenção à Saúde. O programa era executado pelas Secretarias Estaduais e Municipais de 

Saúde, contando com o apoio do UNICEF, OPAS e os Centros Colaboradores em 

Alimentação e Nutrição do MS (MARTINS et al., 2007). 

 Com relação aos avanços obtidos através do projeto instituído em 1998, constatou-se 

uma melhora da situação da DVA nas Américas, visto que em nenhum país identificou-se 

sinais da xeroftalmia. Porém é importante destacar que muitos países do continente, inclusive 

o Brasil, ainda foram considerados com tendo deficiência subclínica grave a moderada 

(OPAS, 2001; RAMALHO e DOLINSKY, 2012). 

 Em 13 de maio de 2005, através da Portaria n
o
 729, o MS instituiu o Programa 

Nacional de Suplementação de Vitamina A – Vitamina A Mais, honrando seu compromisso 

firmado junto às Nações Unidas com objetivo de controlar essa carência e suas 

consequências. As regiões brasileiras que receberiam a suplementação seriam aquelas 

consideradas de maior risco (Nordeste, Região Norte e Vales do Jequitinhonha e Mucuri em 

Minas Gerais e o Vale do Ribeira em São Paulo) (MARTINS et al., 2007; RAMALHO et al., 

2012). Nessa portaria, também consta que o programa pode ser estendido para outras áreas e 

regiões onde sejam detectados sinais da deficiência em crianças ou que sejam identificadas 

através de resultados de pesquisas científicas ou ainda através de evidências da carência, a 

qualquer tempo (BRASIL, 2005b). 

 As metas de cobertura pelo programa Vitamina A Mais são de 75% para crianças de 6 

a 11 meses de idade (que recebem uma única dose de 100.000 UI), 100% na primeira dose e 



60% na segunda dose para crianças de 12 a 59 meses (as quais devem receber doses 

semestrais de 200.000 UI) e de 60% para puérperas (que também recebem 200.000 UI no pós-

parto imediato, antes da alta hospitalar). Conforme o MS, a evolução da cobertura do 

programa é encorajadora, pois os resultados alcançados com o programa em 2010 mostram 

que 76% das puérperas, 43% das crianças entre 12 e 59 meses e 63% daquelas entre 6-11 

meses de idade receberam as doses preconizadas (BRASIL, 2011). 

 No ano de 2010, esse programa passou a ter uma maior cobertura, levando em conta 

que o mesmo foi implantado nos estados da Amazônia Legal, especificamente nos municípios 

pertencentes ao Pacto pela Redução da Mortalidade Infantil dos estados de Acre, Amazonas, 

Amapá, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Em Roraima houve uma 

extensão, pois o programa passou a contemplar crianças indígenas de algumas regiões 

específicas, em função da mortalidade infantil indígena influenciar na mortalidade infantil 

estadual. A meta de cobertura prevista para esses municípios recentemente incluídos é a 

mesma da região Nordeste (BRASIL, 2011). 

Em 2012, o Governo Federal anunciou um novo programa social que tem como 

objetivo retirar da pobreza as famílias com filhos menores de 6 anos de idade, o Brasil 

Carinhoso. Dentro do programa estão incluídas diversas ações, entre as quais está a 

distribuição de suplementos de VA e ferro para crianças com idade entre 6 e 59 meses de 

idade, objetivando a redução nas prevalências nacionais de DVA e anemia ferropriva 

(BRASIL, 2012a). 

Com relação à VA, a sua distribuição ocorrer para as crianças ocorre durante as 

Campanhas Nacionais de Imunização, a princípio nos municípios da região Nordeste e Vale 

do Jequitinhonha, no Estado de Minas Gerais, contemplando 2.343 municípios. A expectativa 

é de beneficiar mais de 7,8 milhões de crianças na primeira campanha de suplementação 

(BRASIL, 2012b). Em municípios de outras regiões do Brasil, o programa de suplementação 

deveria ser realizado em outros períodos ao longo do ano, esperando atingir um total de 3.043 

municípios em todas as regiões brasileiras, até o final de 2012, sendo estes integrantes do 

Plano Brasil Sem Miséria (BRASIL, 2012c). 

É importante destacar que a suplementação deve ser oferecida apenas para as crianças 

de 6 a 59 meses de idade, dessa forma as mulheres no pós-parto não estão incluídas no Brasil 

Carinhoso, estando incluídas apenas dentro do Programa Nacional de Suplementação de 

Vitamina A. 

O Governo Federal emprega como medidas dentro do pré-natal, relacionadas à 

nutrição, o incentivo a uma alimentação saudável durante a gestação para evitar e controlar 



distúrbios alimentares e nutricionais. Entre os distúrbios apontados está o baixo peso, 

sobrepeso, obesidade, hipertensão e diabetes. A suplementação com ferro e ácido fólico é 

empregada a todas as mulheres, com início durante a gravidez. Já a suplementação da VA só é 

empregada para as puérperas em regiões consideras endêmicas (BRASIL, 2006b; LACERDA, 

2012). Com isso, chama-se a atenção para a necessidade de incorporação de estratégias no 

pré-natal, para a prevenção e tratamento da DVA nas gestantes. 

 

2.5 ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL 

 

 morbimortalidade materna e neonatal pode ser diminuída através da 

realização de um cuidado especial ao longo de toda a gestação, parto e 

puerpério. Dentro deste cuidado, é também importante conhecer o contexto 

social e econômico de cada gestante, já que esses são determinantes para se estabelecer os 

percursos para superação destes riscos adversos. Porém, mais importante que apenas a 

superação de riscos é a garantia à saúde e a vida dessas mulheres que gestam, bem como ter a 

certeza de se garantir todas as condições adequadas a cerca do nascimento, para que essas não 

venham a ser um fator limitante para os recém-nascidos (BRASIL, 2009a). 

 No início dos anos 1900 cresciam as suposições sobre os benefícios que a assistência 

pré-natal (APN) traria sobre a redução do BPN, da prematuridade e da mortalidade 

(ALEXANDER e KOTELCHUCK, 2001). Em 1915, J. Williams, através de seus trabalhos 

conduzidos em um hospital americano, garantia que o pré-natal (PN) e o repasse de instrução 

para as gestantes traziam grandes chances de diminuição no número de mortes, relacionadas 

com a prematuridade (WILLIAMS, 1915). 

 Atualmente, na atenção pré-natal é possível detectar gestantes de maior risco e assim 

adotar medidas de intervenção terapêuticas ou profiláticas. Dessa forma, um melhor resultado 

obstétrico é alcançado (LEAL et al., 2004; NAGAHAMA e SANTIAGO, 2006; BRASIL, 

2010; SAUNDERS et al.,  2012a). 

 A definição da OMS para APN é: “conjunto de cuidados médicos, nutricionais, 

psicológicos e sociais, destinados a proteger o binômio feto-mãe durante a gravidez, parto e 

puerpério, tendo como principal finalidade a redução da morbimortalidade materna e 

perinatal” (WHO, 2004). 

Segundo o MS, a APN deve apresentar como características essenciais ser de 

qualidade e humanizada. Seu principal objetivo é o acolhimento à mulher no início da 
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gestação, para que se assegure o nascimento de uma criança saudável, com a garantia do bem-

estar materno e neonatal (BRASIL, 2006b). 

Em 2002, com intenção de promover a humanização na atenção à mulher durante a 

gestação, parto e puerpério, o MS lançou o Programa de Humanização do Pré-natal e 

Nascimento. Tinha como principal objetivo a garantia da melhoria do acesso, da cobertura e 

da qualidade da atenção no PN, parto e puerpério recebida pela gestante, dentro dos direitos 

da cidadania. Esta atenção humanizada é considerada como condição primária para o 

adequado acompanhamento do parto e puerpério. Neste documento, o MS define os 

procedimentos para uma adequada assistência ao pré-natal. Prevê-se a realização da primeira 

consulta de pré-natal antes do 4º mês de gestação (antes da 14ª semana gestacional); 

realização de no mínimo seis consultas durante a gestação e uma no puerpério; realização de 

exames laboratoriais; recebimento de imunização; realização de atividades educativas; dentre 

outras (BRASIL, 2002). 

Essas ações levam em consideração o atual cenário vivido no país, de uma elevada 

taxa de mortalidade materna, que chega a 58 mortes/100.000 nascidos vivos; considerada 

muito elevada, visto o limite máximo estipulado pela OMS de 20 óbitos/100.000 nascidos 

vivos (WHO, 2010). Outro dado também importante refere-se à morte de mais de 34.300 

bebês com menos de 1 mês de vida no país no ano de 2005 (BRASIL, 2007a). 

Diante dessa situação, não somente no Brasil, mas em todo o mundo, existe o anseio 

na redução das taxas de mortalidade materna. Almeja-se que este objetivo deva ser alcançado 

até o ano de 2015, conforme proposto pelas Nações Unidas dentro dos oito Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio, no qual a redução da mortalidade materna é o objetivo de 

número cinco (BRASIL, 2007c). 

Levando em consideração a importância de se reverter este cenário e também pelo fato 

de que a APN pode ser utilizada como um indicador de qualidade das ações e cuidados 

tomados com as gestantes e recém-nascidos, como um meio de minimizar os riscos 

relacionados à gestação (BRASIL, 2006b), o governo brasileiro continuou investindo em 

medidas de promoção a um pré-natal adequado como uma maneira de reduzir a mortalidade 

do binômio mãe-filho. Podemos destacar como outra ação do MS o Pacto pela Redução da 

Mortalidade Materna, lançado em 2004, o qual conta com a participação de estados e 

municípios, que têm como missão a melhoria da assistência prestada durante a gestação e 

parto, dentre outras (BRASIL, 2007a). 

Em 2006, o MS lançou um manual técnico intitulado Pré-natal e Puerpério: Atenção 

Qualificada e Humanizada, que buscava trazer diretrizes atualizadas, conforme o surgimento 



de novas evidências científicas, e de acordo com as recomendações da OMS e os princípios e 

diretrizes da Política Nacional de Humanização. A intenção era se alcançar um esforço 

coletivo dos setores governamentais e não governamentais, para melhorar a qualidade da APN 

e puerperal no país. Este manual trouxe algumas mudanças com relação ao programa de 2002, 

destacando-se a realização da avaliação nutricional da gestante e monitoramento através do 

Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) e a importância da equipe 

multidisciplinar na atenção à gestação e puerpério (BRASIL, 2006b). 

Conforme o manual, a avaliação do estado nutricional materno, a partir de dados 

antropométricos, tem como objetivos: identificar as gestantes em risco nutricional (baixo 

peso, sobrepeso ou obesidade) no início da gravidez; detectar as gestantes com ganho de peso 

insuficiente ou excessivo para a idade gestacional; e realizar orientação adequada para cada 

caso, visando à promoção do estado nutricional materno e as condições para o parto e peso do 

recém-nascido (BRASIL, 2006b). 

As medidas antropométricas, peso e altura, permitem que o profissional da saúde 

classifique o estado nutricional pré-gestacional e gestacional, e avalie o ganho de peso 

gestacional semanal e total (BRASIL, 2006b). Frente a isso, o MS recomenda que as 

gestantes brasileiras de baixo risco sejam avaliadas nutricionalmente com base em aferições 

antropométricas, na detecção de intercorrências que possuem interface com a nutrição 

(hipertensão e diabetes gestacional) e sobre a ocorrência de anemia gestacional. Para 

combater a carência de micronutrientes, prevê-se apenas a suplementação de ferro e ácido 

fólica (BRASIL, 2006b), sendo assim que outras deficiências não recebem atenção no PN, 

como é o caso da VA. 

Em 2010, o MS publicou um novo manual técnico, Gestação de Alto Risco. O objetivo 

é o de orientar as equipes que prestam assistência a gestantes no diagnóstico e tratamento de 

doenças/intercorrências que acometem essas mulheres nesse período específico. Dentre os 

problemas abordados neste manual podemos citar as síndromes hipertensivas da gravidez, 

anemia, o diabetes gestacional, síndromes hemorrágicas, desvios do crescimento fetal, 

infecções, entre outros (BRASIL, 2010). 

O manual mais recente sobre pré-natal no Brasil, de 2012, tem foco principal na 

Atenção Básica, com título Atenção ao Pré-natal de Baixo Risco. A intenção principal é de 

apoiar as equipes de atenção básica, para melhorar o acesso e a qualidade da atenção básica 

voltada para gestantes. Neste documento, o MS reconhece que as gestantes de baixo risco 

talvez não necessitem de realizar seis consultas durante pré-natal, desde que seja dado maior 

foco no conteúdo de cada uma dessas visitas, visto que não foram identificados aumento de 



resultados perinatais adversos, entre as mulheres com um menor número de consultas. É 

reforçado que atenção especial deve ser dispensada às grávidas de maior risco. Destaca-se 

também a promoção de uma escuta ativa da gestante e das pessoas de sua convivência, 

ressaltando a importância dos atendimentos em grupo (“rodas de gestantes”) (BRASIL, 

2012d). 

A situação da APN em várias partes do mundo foi descrita pela OMS, de acordo com 

resultados de pesquisas em vários país. Os dados apresentados são referentes à realização de 

no mínimo uma consulta de pré-natal durante a gestação. O Brasil faz parte do grupo de 

países em que mais de 95% das gestantes realizaram pelo menos uma consulta de pré-natal. 

Alguns países deste grupo são: Cuba, Austrália, Itália, França, Portugal, Canadá, Irlanda, 

Cazaquistão, Mongólia. No grupo de países cujo percentual situou-se entre 70-95%, estão 

China, Líbia, Argélia, Indonésia, África do Sul, Egito e Índia. Dentre os que apresentaram 

percentual entre 40-70%, estão Angola, Nigéria, Paquistão e Nepal; e os piores registros são 

encontrados na Etiópia e Somália, com apenas 33,9% e 22% de cobertura, respectivamente 

(WHO, 2013). 

Em relação a outros países da América Latina e Caribe, o Brasil apresenta uma das 

melhores situações do PN. Fica atrás apenas de Cuba e empata com a Colômbia. No México a 

cobertura do PN ficou em 95,8%, na Argentina em 91,4% e no Uruguai em 96,2%. É 

importante destacar que não existem de dados para países como Estados Unidos, Chile, 

Espanha, Reino Unido, Japão, Nova Zelândia, entre outros (WHO, 2013). 

A PNDS – 2006 (BRASIL, 2009a) mostrou que a APN foi quase universal no país, 

considerando esta assistência como realização de ao menos uma consulta de PN durante a 

gestação, no qual 98,7% das gestantes iniciaram tal acompanhamento. Mas esta não foi igual 

para todas as regiões do país, visto que o Sudeste e Sul tiveram as maiores proporções e o 

Norte a menor.  

Ainda conforme os resultados da PNDS, 83,6% das mulheres iniciaram precocemente 

o acompanhamento PN (ainda no 1º trimestre gestacional), tendo sido mais frequente no Sul e 

Centro-Oeste e menos frequente no Norte. Cerca de 80,9% das gestantes realizaram as seis 

consultas de PN preconizadas pelo MS e os piores resultados foram observados no Norte e 

Nordeste, encontrando-se associação estatística entre o número de consultas com as condições 

sociodemográficas da mãe (BRASIL, 2009a). Os achados de Serruya et al. (2004) corroboram 

os achados da PNDS, visto que em apenas 20% dos 3.016 municípios brasileiros avaliados as 

gestantes realizaram as seis consultas. 



Sobre a assistência ao parto, mais de 98% das gestantes tiveram assistência hospitalar 

na realização do parto, principalmente na região Sudeste, e a prevalência de cesarianas foi de 

43,8%. Outro resultado desfavorável foi que apenas 39,2% das mulheres realizaram a consulta 

no puerpério (BRASIL, 2009a). 

Comparando os resultados da PNDS 1996 com a realizada em 2006, observa-se 

aumento da cobertura da APN (de 85,7% em 1996 para 98,7% em 2006). Entretanto, o 

número de mulheres que realizou o número mínimo de seis consultas preconizadas pelo 

governo, foi abaixo da expectativa e isso mostra um contexto que permanece desfavorável, 

visto a importância que a APN tem na redução dos fatores de risco que podem interferir na 

obtenção de bons resultados obstétricos. Mulheres com melhores condições socioeconômicas 

e melhor nível de escolaridade tiveram maior chance de realizar as seis consultas de PN e a 

consulta de puerpério preconizadas pelo MS, do que aquelas em situação mais desfavorável 

(BRASIL, 2009a). 

Convém mencionar que a Comissão Federal Parlamentar de Inquérito sobre 

Mortalidade Materna, afirmou que 66% das taxas de mortalidade materna no Brasil foram 

diretamente associadas a um sistema de saúde inadequado e com falta de recursos, no ano de 

2007 (COMITÉ DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PARA LA DEFENSA DE LOS 

DERECHOS DE LA MUJER/CLADEM, 2007; MITRA e RODRIGUES-FERNANDEZ, 

2010). 

Essas informações mostram que apesar de o Brasil estar caminhando para alcançar 

alguns importantes objetivos a respeito da saúde da mulher, ainda permanecem desigualdades 

que impedem uma atenção de qualidade a todas as gestantes (BRASIL, 2009a).  

Mulheres que realizaram um bom acompanhamento durante o PN apresentaram 

resultados satisfatórios na gestação. Um estudo conduzido no município do Rio de Janeiro, 

com 9.920 gestantes atendidas no momento do parto em maternidades públicas e privadas, 

constatou a importância da APN sobre o peso ao nascer, mostrando associação positiva entre 

número de consultas e peso ao nascer adequado. A maior frequência de mulheres que 

realizaram um PN inadequado apresentava estas características: gestação durante a 

adolescência, mulheres de cor preta ou parda, falta de trabalho remunerado, residentes em 

favelas ou na rua e que já tentaram o abortamento em gestações anteriores. Em contrapartida, 

as características que mais se relacionaram com um PN adequado foram o maior nível de 

instrução, viver com o pai do recém-nascido, estar satisfeita com a gestação e ter uma menor 

quantidade de filhos (LEAL et al., 2004). 



Uma atenção pré-natal e puerperal qualificada e humanizada se dá por meio da 

incorporação de condutas acolhedoras e sem intervenções desnecessárias; do fácil acesso a 

serviços de saúde de qualidade, com ações que integrem todos os níveis da atenção, 

promoção, prevenção e assistência à saúde da gestante e do recém-nascido, desde o 

atendimento ambulatorial básico ao atendimento hospitalar para alto risco (BRASIL, 2006b). 

 Conclui-se que o país ainda precisa avançar bastante na atenção à mulher grávida, com 

a adoção de novas estratégias que tem se mostrado eficazes durante o PN para obtenção de 

um resultado obstétrico favorável (CALDERON et al., 2006). 

 

2.6 ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL PRÉ-NATAL 

 

urante a gestação há necessidade de aumentar a ingestão de 

macronutrientes e micronutrientes para atender às demandas nutricionais 

específicas dessa etapa da vida. Mulheres mal-nutridas ou com uma 

ingestão dietética inadequada durante a gravidez podem apresentar resultados obstétricos 

adversos (OTA et al., 2012). Para um crescimento e desenvolvimento fetal satisfatório é 

essencial que a mulher tenha uma nutrição adequada, na concepção e durante a gravidez 

(NESTEL e JACKSON, 2008). 

Diversas causas podem influenciar na ocorrência de mortes maternas e infantis, 

destacando-se os problemas relacionados com o estado nutricional materno, como a carência 

de micronutrientes que pode agravar os problemas obstétricos, influenciando assim na 

ocorrência de óbitos (OMS, 1999; IOM, 2009). 

Assim, entre os cuidados à saúde das gestantes podemos ressaltar a importância da 

atenção nutricional, devido a estreita relação entre o estado nutricional pré-gestacional e 

gestacional e ainda com desfechos desfavoráveis para o binômio mãe-filho (OMS, 1999; 

NIQUINI et al., 2010).  

Estudos epidemiológicos também descreveram os efeitos em longo prazo para os 

filhos de mulheres que sofreram restrição do crescimento uterino, como o diabetes tipo 2, 

obesidade, hipertensão e doenças cardiovasculares (ERIKSSON, 2001; BARKER, 2002; 

GODFREY e BARKER, 2004; OTA et al., 2012). 

A rotina de APN necessita de uma equipe multiprofissional capacitada, além de um 

cuidado PN qualificado, humanizado e precoce para garantir o sucesso da mesma (BRASIL, 

2006b), e o nutricionista deve fazer parte desta equipe. A garantia do cuidado nutricional pré-

natal permite ao nutricionista a identificação precoce de gestantes com inadequação em seu 
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estado nutricional, sendo possível intervir por meio da orientação nutricional individualizada 

(SAUNDERS et al., 2012a).  

Segundo Rouse (2003), a intervenção nutricional durante o pré-natal ainda não foi 

avaliada de maneira formal nos países em desenvolvimento, enquanto que a eficiência do 

atual modelo de APN vem sendo questionada. Resultados de algumas pesquisas destacam o 

papel da assistência nutricional no pré-natal para a redução da mortalidade materna e infantil, 

bem como algumas análises informais sugerem que o custo-benefício desta assistência pode 

ser comparável, ou até superior às práticas padronizadas pela rotina pré-natal tradicional 

(AGAYO et al., 2004). 

É possível encontrar na literatura uma grande variedade de trabalhos científicos que 

mostram os benefícios que a nutrição pode trazer quando é inserida como parte dos cuidados 

dispensados às gestantes, influenciando nos resultados obstétricos (MERIALDI et al., 2003; 

BAQUI et al., 2008; YAKOOB et al., 2009; PERERA et al. 2009; BARGER et al., 2010; 

CHAGAS et al., 2011; REYES et al., 2012). 

Estudos sugerem que a ANPN possui um impacto sobre a adequação do ganho 

ponderal. Jersey et al. (2012), em um estudo prospectivo avaliando o ganho de peso 

gestacional em 664 mulheres australianas, mostraram que 62% nunca ou raramente receberam 

orientações a respeito do ganho de peso recomendado por parte dos profissionais responsáveis 

pelo cuidado PN. Este estudo também mostrou que apenas 36% tiveram um ganho de peso 

adequado conforme as recomendações do IOM (2009) e que 47% das participantes não 

tinham certeza sobre qual seria o ganho de peso recomendado para elas. O ganho de peso 

gestacional total foi fortemente associado com o ganho de peso durante o primeiro trimestre 

(r
2
= 0,637, p<0,001). 

No Brasil, Padilha (2011) avaliou o impacto de uma proposta de ANPN, na qual as 

gestantes deveriam receber no mínimo quatro consultas com nutricionista, além das consultas 

rotineiras de PN, e mostrou que a nova proposta foi capaz de garantir melhor adequação no 

ganho de peso gestacional total. O estudo de Vítolo et al. (2011) conduzido em uma unidade 

de saúde de um município da região metropolitana de Porto Alegre, revelou que as mulheres 

com excesso de peso pré-gestacional que receberam a intervenção nutricional tiveram uma 

menor velocidade do ganho de peso semanal e menor prevalência de intercorrências clínicas, 

como diabetes gestacional e pré-eclâmpsia (risco relativo [RR] = 0,3; IC 95% = 0,21-0,66). 

O ganho de peso gestacional em gestantes adolescentes também merece destaque, 

conforme aponta Nielsen et al. (2006). Esses autores afirmam que a educação individualizada 

serve com encorajador para escolhas alimentares saudáveis e assim proporcionam um ganho 



de peso gestacional apropriado nesses indivíduos. Os autores concluem que existem 

evidências que sugerem que o investimento em medidas preventivas de saúde, como a ANPN, 

terá um melhor retorno no que diz respeito a complicações a curto e longo prazos para a saúde 

materna e infantil (NIELSEN et al., 2006). 

Uma pesquisa mostrou que entre os profissionais responsáveis pelo cuidado PN havia 

uma grande preocupação com relação ao aconselhamento nutricional para gestantes, mas 

poucos tiveram o cuidado de orientar a mulher com relação ao seu ganho de peso gestacional. 

As questões nutricionais devem ser abordadas nas primeiras consultas com a gestante, para 

prevenir o ganho de peso gestacional excessivo (van de PLIGT et al, 2009). 

A respeito do BPN, estudos suportam que a orientação nutricional dispensada às 

gestantes auxilia na redução do problema. No Egito, Ahrari et al. (2006) acompanharam 519 

gestantes, entre o 3º e 4º quarto mês de gestação até o parto, oferecendo a elas orientações 

dietéticas e também suplementação alimentar (em casos especiais), entre outros cuidados. 

Como resultados, o peso ao nascer aumentou cerca de 2,2 vezes entre os recém-nascidos de 

mulheres que receberam a intervenção em comparação ao grupo controle. A prevalência do 

BPN no grupo intervenção foi de 11,9% e no controle de 26,9% (p < 0,01). Para gestantes 

adolescentes, Santos et al. (2012) comprovaram os benefícios da ANPN, uma vez que a 

intervenção, voltada especificadamente  para as particularidades da adolescência, foi capaz de 

reduzir a ocorrência do BPN. 

Esses resultados benéficos auxiliam no fortalecimento da busca por novas estratégias 

para redução das principais complicações que envolvem o grupo materno-infantil, como é o 

caso do BPN, especialmente em países em desenvolvimento, já que aproximadamente 95%, 

dos cerca de 20 milhões de recém-nascidos com tal condição, nascem nesses países (UNICEF, 

2004). 

Problemas com o estado nutricional durante a gestação e com o consumo alimentar 

podem ter grande influência na ocorrência da prematuridade, natimortos e de recém-nascidos 

pequenos para a idade gestacional (YAKOOB et al., 2009; HEAMAN et al., 2013). 

Um estudo com 6.412 mulheres canadenses comprovou que o adequado ganho de peso 

durante a gestação teve um grande impacto sobre a prematuridade e na ocorrência de recém 

nascidos pequenos para idade gestacional. Nesta pesquisa, um dos mais importantes fatores de 

risco para ambos os problemas foi o ganho de peso insuficiente na gravidez (< 9,1 kg), porém 

não houve relato de distinção entre o ganho de peso conforme o IMC pré-gestacional 

(HEAMAN et al., 2013). 



O estado nutricional alterado, principalmente relacionado com o baixo peso, está 

descrito como tendo um grande impacto sobre os partos espontâneos prematuros, o que 

elucida a importância da manutenção de um bom estado nutricional. Com relação ao excesso 

de peso e obesidade e sua relação com a prematuridade os achados ainda são controversos e 

necessitam ser mais bem esclarecidos (TORLONI et al., 2009; DEKKER et al., 2012). 

Yakoob et al. (2009) mostraram que o aconselhamento dietético durante a gestação, 

com a finalidade de garantir um melhor consumo de energia e proteínas, reduziu a ocorrência 

de natimortos. Porém, eles reforçam para a necessidade de estudos com maior tamanho 

amostral para comprovação desse achado. 

Outro trabalho apontou que o adequado balanço energético-proteico reduz em 30% o 

risco de recém nascidos pequenos para idade gestacional, ressaltando a importância para a 

saúde pública de práticas que abordem a questão nutricional das gestantes (MERIALDI et al., 

2003). 

O diabetes gestacional é uma das principais causas de problemas com a saúde do 

binômio mãe-filho, sendo que as mulheres com tal doença necessitam de uma atenção 

individualizada por parte dos profissionais de saúde responsáveis pelo PN, principalmente a 

respeito da dieta (BRASIL, 2010; SAUNDERS e PADILHA, 2012). Assim, algumas 

publicações ressaltam o impacto positivo que a ANPN possui para redução das intercorrências 

relacionadas com diabetes gestacional (GARNER et al., 1997; CROWTHER et al., 2005; 

READER et al., 2006; PERERA et al., 2009; LANDON et al., 2009). 

Mulheres com diabetes gestacional que receberam um cuidado nutricional adicional 

durante o PN, em contraste com a APN rotineira, apresentaram um melhor controle 

metabólico da doença (menor média de glicemia de jejum e no teste de tolerância oral à 

glicose) e menor necessidade de insulinoterapia (GARNER et al., 1997), menor ocorrência de 

macrossomia, distócia de ombro (CROWTHER et al., 2005; LANDON et al., 2009), 

mortalidade perinatal (CROWTHER et al., 2005), de recém-nascidos grandes para a idade 

gestacional, de partos cesáreos, pré-eclâmpsia, além de um ganho de peso gestacional total 

mais adequado (LANDON et al., 2009). 

Ainda são poucas as evidências sobre o efeito da ANPN para mulheres com síndromes 

hipertensivas da gravidez. Considerando que autores apontam que um inadequado consumo 

de proteínas e cálcio tem associação com as elevadas prevalências dessas intercorrências 

clínicas na gestação, é possível que o aconselhamento dietético possa interferir de alguma 

maneira para redução desses problemas (SAUNDERS e CHAGAS, 2012). 



Chagas et al. (2011), em estudo conduzido em maternidade pública do Rio de Janeiro, 

comprovaram que a ANPN também pode ter um importante impacto para a redução da 

carência de micronutrientes de grande relevância na gestação, como a VA e o ferro.  

Nessa pesquisa, os autores avaliaram uma proposta de ANPN, onde as gestantes do 

grupo intervenção deveriam receber, no mínimo, quatro consultas com nutricionista junto das 

consultas rotineiras de PN e assim comparar as prevalências de DVA e anemia ferropriva com 

o grupo que não recebeu tal intervenção (grupo controle). Os resultados foram positivos, pois 

os autores demonstraram que a ANPN foi um fator de proteção contra a CN (OR = 0,377; IC 

95% 0,187-0,759) e anemia (OR = 0,420; IC 95% 0,251-0,702). As prevalências de CN 

encontradas foram de 18,7% no grupo controle e de 6,2% naquele que recebeu a intervenção e 

para a anemia as prevalências no controle e no grupo intervenção foram, respectivamente, de 

28,4% e de 16,8%. Com esses achados os autores concluíram que a ANPN traz efeitos 

benéficos para a saúde materna e consequentemente reduz o impacto de possíveis 

intercorrências gestacionais, associadas com a carência de VA e ferro (CHAGAS et al., 

2011). 

Por fim, não é suficiente apenas garantir o acesso das gestantes ao cuidado nutricional, 

mas sim é importante que elas realmente sigam as orientações propostas, avaliando a adesão 

das mesmas ao cuidado nutricional, conforme os resultados da pesquisa de Líbera et al. 

(2011). Esses autores mostraram que uma melhor adequação do ganho de peso gestacional, na 

segunda e quarta consulta com o nutricionista, foi alcançada entre aquelas gestantes que 

tiveram uma melhor adesão ao tratamento nutricional. Outro resultado importante desse 

estudo é que as mulheres que não apresentaram boa adesão na segunda consulta tiveram 3,11 

vezes (IC 95% 1,46-6,36) mais chances de apresentar baixa adesão na quarta consulta. Os 

autores concluem que a adesão pode ser favorecida com a aplicação dos princípios do 

aconselhamento dietético (LÍBERA et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 



3 JUSTIFICATIVA 

 

pesar das melhorias ultimamente presenciadas no país com relação à 

cobertura da APN, ainda são necessárias mudanças no atual modelo, visto 

que um grande número de mulheres apresenta intercorrências ou chega ao 

óbito por causas preveníveis, e que devem ser identificadas e prevenidas durante o PN. 

Destaca-se a magnitude da DVA como um problema de saúde pública, especialmente 

no grupo materno-infantil, e que essa traz profundos impactos para a saúde do binômio mãe-

filho. Isso faz com que seja de extrema importância seu diagnóstico precoce, para subsidiar a 

intervenção em gestantes que apresentem ou que estão em risco de desenvolvimento desse 

problema. Com isso, pretende-se reduzir e evitar a ocorrência de resultados obstétricos 

desfavoráveis. 

 Reconhecendo ainda a importância da ANPN na redução das intercorrências 

gestacionais e na obtenção de um melhor resultado perinatal, o presente estudo pretende 

avaliar o efeito da ANPN implantada junto ao pré-natal rotineiramente desenvolvido na 

maternidade em estudo, no que concerne ao seu papel sobre a ocorrência de CN gestacional. 

Além disso, a presente dissertação pretende também apresentar os resultados de ensaios 

clínicos conduzidos no Brasil que avaliaram o impacto da suplementação com megadose de 

vitamina A na gestação e puerpério, em mulheres adultas. 

Face ao exposto, espera-se que os resultados obtidos nessa dissertação possam 

contribuir para a revisão das rotinas de assistência pré-natal que incluam o diagnóstico e o 

monitoramento da DVA, assim como contribuir para a elaboração de intervenção nutricional 

que possa prevenir e tratar a deficiência em questão, para assim melhorar a saúde do binômio 

mãe-filho. 
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4 HIPÓTESE DE ESTUDO 

 

 

iante das evidências científicas que sugerem que as mulheres que recebem 

assistência pré-natal possuem menores chances de intercorrências, como a 

carência de micronutrientes, assume-se como hipótese de estudo  que as 

mudanças na APN em uma maternidade pública do Rio de Janeiro, na qual foram 

universalizadas as rotinas da ANPN, ocasionaram a redução da prevalência de cegueira 

noturna gestacional na clientela assistida na unidade. 
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5 OBJETIVOS 

 

 

 5.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar o impacto da assistência pré-natal e da suplementação com vitamina A sobre 

a deficiência de vitamina A em gestantes e puérperas brasileiras. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos estão apresentados conforme cada artigo que compõe o 

capítulo Resultados dessa dissertação:  

 

Artigo 1 

 Descrever e comparar as características sociodemográficas, antropométricas, 

obstétricas e neonatais de gestantes atendidas em maternidade pública do Rio de 

Janeiro, nos períodos de 1999-2001 e 2007-2008;  

 Descrever e comparar os resultados perinatais, segundo o peso ao nascer, idade 

gestacional (IG) ao nascer, correlação peso ao nascer/IG e intercorrências neonatais, 

entre as gestantes, nos períodos de 1999-2001 e 2007-2008 e investigar a sua 

associação com a CN gestacional; 

 Descrever e comparar a prevalência de CN gestacional, bem como os fatores 

associados a essa deficiência, entre as gestantes, nos períodos de 1999-2001 e 2007-

2008.  

 

Artigo 2 

 Realizar uma revisão sistemática da literatura acerca das evidências sobre o impacto 

da suplementação com VA durante a gestação ou puerpério, em mulheres adultas 

brasileiras, nos resultados obstétricos (no caso das gestantes), no status de VA e nas 

condições de saúde do binômio mãe-filho e também no teor de VA leite materno. 

 

 

 



6 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Nessa dissertação, foram desenvolvidos dois estudos: um transversal e uma revisão 

sistemática. Assim, no presente capítulo, os desenhos de cada estudo serão apresentados 

separadamente. 

 

 6.1 MATERIAIS E MÉTODOS: ARTIGO 1 

 

6.1.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO  

 

 Trata-se de um estudo analítico no qual foram realizados dois estudos transversais, 

realizado com gestantes/puérperas adultas, desenvolvido sob a responsabilidade do Grupo de 

Pesquisa em Saúde Materna e Infantil (GPSMI). O detalhamento sobre os bancos de dados 

que geraram o presente estudo encontra-se na figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto 1: “Carência de vitamina A 

no binômio mãe-filho e distribuição 

intraplacentária de retinol” 

(SIGMA/UFRJ 12127). 

Período analisado: 1999-2001 

Grupo I (GI) 

Gestantes/Puérperas 

n= 225 
Gestantes/Puérperas 

n= 394 

 

Gestantes/Puérperas com 

investigação da CN  

n= 225 

Total de gestantes/puérperas 

incluídas no estudo 

n= 402 

Banco de dados de 2 projetos de 

pesquisa. 

Projeto 2: “Avaliação do impacto 

da assistência nutricional pré-

natal no resultado obstétrico : 
Perfil de saúde e nutrição de 

puérperas e recém-nascidos da 

Maternidade Escola da UFRJ no 

período de 2007-2008” 

(SIGMA/UFRJ 19022). 

Período analisado: 2007-2008. 

Grupo II (GII) 

 

Gestantes/Puérperas com 

investigação da CN 

n= 177 
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Os estudos foram conduzidos em maternidade escola do município do Rio de Janeiro, 

um serviço público que atende mulheres com características semelhantes à clientela de 

gestantes/puérperas atendidas em outras unidades de saúde do Rio de Janeiro (SAUNDERS et 

al., 2004; SANTOS et al., 2012). A unidade estudada dispõe de ambulatórios de pré-natal de 

baixo e alto risco, e presta assistência à puérpera e ao recém-nascido. Em média são 

realizados mensalmente de 220 a 230 partos (SANTOS  et al., 2012). Vários profissionais 

integram a equipe multiprofissional que presta a APN às gestantes atendidas nesta unidade de 

saúde, como por exemplo, obstetras, nutrólogos, nutricionistas, enfermeiros, psicólogos, 

fisioterapeutas, assistente social, entre outros.  

 

6.1.2 ROTINA ASSISTENCIAL DO PRÉ-NATAL NA MATERNIDADE EM 1999-2001 

E 2007-2008 

 

Nos anos de 1999-2001 a cobertura de ANPN era limitada. O atendimento com 

nutricionista somente ocorria mediante o encaminhamento da gestante pelo obstetra em casos 

de desvio ponderal ou de intercorrências gestacionais, em qualquer idade gestacional. Nesses 

casos, a gestante recebia atendimento nutricional individualizado, conforme suas 

características e necessidade específicas. Essa foi considerada a intervenção rotineira da 

unidade.  

Em 2006, a rotina pré-natal sofreu alterações, em função de evidências de pesquisas 

conduzidas na unidade, de que o mínimo de quatro consultas com nutricionista durante o pré-

natal se associou a um melhor resultado obstétrico (PADILHA, 2011). A partir dessas 

evidências, reestruturou-se a atenção pré-natal com a expansão ANPN pata todas as gestantes. 

Porém, diante da falta de recursos humanos suficiente para prover um atendimento 

individualizado para toda a clientela da maternidade, optou-se pela realização de 

atendimentos em grupo com nutricionista, sendo preconizada pelo menos uma consulta ao 

longo da gestação e somente aquelas que apresentaram fatores de risco para o resultado 

perinatal indesejável foram acompanhadas individualmente pelo nutricionista ao longo da 

gestação. 

Todas as gestantes, independente se o cuidado foi em grupo ou individual, recebiam 

orientações específicas quanto à sintomatologia digestiva, intercorrências gestacionais 

(incluindo as carências nutricionais específicas; para prevenção da DVA foi adotado o 

estímulo ao consumo de alimentos fonte e fortificados com a vitamina), além de orientações 

de incentivo e promoção ao aleitamento materno (CURY, 2012). Para as gestantes 



acompanhadas individualmente pelo nutricionista, o cuidado nutricional foi elaborado com 

cálculo do valor energético total adequado para o ganho de peso recomendado até o termo. 

Considerou-se também na elaboração do cuidado nutricional os hábitos alimentares e 

preferências, condições sociodemográficas e estilo de vida da gestante.  

Como parte da rotina da unidade, o obstetra da unidade prescrevia o esquema de 

suplementação com multivitamínico contendo VA. Neste caso, o foco principal da 

suplementação era a recuperação da anemia ferropriva gestacional. A quantidade do 

suplemento utilizado atendia ao total seguro de ingestão de VA para o grupo, conforme a 

Ingestão Diária Recomendada (IOM, 2001). 

 

6.1.3 POPULAÇÃO ESTUDADA E CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

A população estudada foi composta por gestantes/puérperas que foram atendidas na 

referida unidade de saúde na gestação e/ou parto/puerpério imediato. A seleção da amostra 

ocorreu em dois momentos distintos, ao longo de 9 anos, sendo o primeiro momento de 1999-

2001 e o segundo de 2007-2008. As puérperas foram divididas em dois grupos de estudo, 

grupos I (GI; 1999-2001) e grupo II (GII; 2007-2008).  

Os critérios de inclusão para participação foram: idade cronológica ≥ 20 anos, ter 

recebido acompanhamento pré-natal, gestação de feto único, não ter diagnóstico de 

enfermidades com início prévio à gestação e ter informação sobre o diagnóstico da CN 

gestacional.  

  Do GI obtiveram-se as informações de 225 puérperas avaliadas no pós-parto imediato 

(até 6 horas após o parto) e de seus respectivos recém-nascidos (RN). Considerou-se este 

grupo como sendo o que recebeu a intervenção rotineira da unidade, visto que somente 22,9% 

das gestantes avaliadas receberam alguma consulta com o nutricionista ao longo do pré-natal. 

Neste grupo, nem todas as mulheres incluídas realizaram o pré-natal na unidade de estudo, 

sendo que algumas somente realizaram seus partos nesta unidade.  

Do GII coletaram-se dados de 394 puérperas que foram acompanhadas durante o pré-

natal e realizaram o parto na unidade estudada. Dentro desse grupo, conduziu-se a entrevista 

sobre a ocorrência de CN em 177 puérperas, devido à dificuldade, em muitas vezes, da 

realização da entrevista em todas as mulheres atendidas em grupo. Estabeleceu-se o período 

para seleção de GII de acordo com o prazo de um ano após o início da implantação das novas 

rotinas assistências de assistência nutricional na unidade, as quais eram revisadas e 

atualizadas à luz de novas evidências científicas. A responsabilidade pelo cuidado de nutrição 



foi do Serviço de Nutrição da unidade.  Todas as mulheres incluídas no GII passaram por pelo 

menos 1 consulta de grupo com nutricionista durante o pré-natal.  

Coletaram-se as seguintes informações: características sociodemográficas (idade, 

escolaridade, estado civil, renda, etnia, saneamento básico, consumo de cigarro e bebida 

alcoolica), obstétricas e da assistência (número de gestações, intervalo gestacional, número de 

partos, ocorrência de abortos, número de consultas da APN e da ANPN, frequência de anemia 

e CN gestacional). A coleta de dados ocorreu por meio de entrevista ou consulta aos registros 

da equipe do pré-natal nos prontuários e foi feita nos dois momentos de estudo.   

A coleta de todas as informações, nas duas pesquisas, foi feita por nutricionistas, 

pesquisadores do GPSMI, alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica e graduação; 

todos devidamente treinados para execução adequada dos procedimentos de coleta.  

 

6.1.4 AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 

 

Todos os procedimentos utilizados na avaliação antropométrica das 

gestantes/puérperas e dos RN foram padronizados para GI e GII. As medidas antropométricas 

das mulheres coletadas foram: peso pré-gestacional informado ou medido até a 13ª semana 

gestacional, estatura e peso pré-parto ou da última consulta de pré-natal antes do parto. 

Coletaram-se os seguintes dados sobre os RN: peso ao nascer, comprimento ao nascer e IG ao 

nascimento.  

Para a avaliação antropométrica das mulheres utilizou-se o Índice de Massa Corporal 

(IMC) pré-gestacional, conforme os seguintes pontos de corte: baixo peso (IMC < 18,5 

kg/m
2
), eutrofia (IMC 18,5 - 24,9 kg/m

2
), sobrepeso (IMC 25,0 – 29,9 kg/m

2
) e obesidade 

(IMC  ≥ 30,0 kg/m
2
), segundo a OMS (1995b). Calculou-se o ganho de peso gestacional total 

por meio de subtração do peso pré-gestacional do peso pré-parto ou do registrado na última 

consulta pré-natal. A adequação do ganho de peso gestacional foi classificada em adequada 

(ganho de peso de acordo com o recomendado) e inadequada (ganho de peso abaixo ou acima 

do recomendado), segundo o proposto pelo Institute of Medicine (2009).   

Para a avaliação antropométrica dos RN foi considerada a análise de relação peso ao 

nascer/IG, conforme o critério proposto por Pedreira et al. (2011), sendo os conceptos 

classificados em pequeno para idade gestacional (PIG), adequado para idade gestacional 

(AIG), grande para idade gestacional (GIG).  

 

 



6.1.5 INTERCORRÊNCIAS GESTACIONAIS E NEONATAIS 

 

Consideraram-se as seguintes intercorrências gestacionais: presença de diabetes 

gestacional, síndromes hipertensivas da gravidez, anemia, infecção urinária, conforme os 

registros médicos nos prontuários das gestantes e de acordo com as recomendações do MS 

(BRASIL, 2006b; 2010). A respeito das intercorrências neonatais considerou-se o BPN, como 

peso ao nascer inferior a 2.500 g, e a macrossomia, o peso ao nascer superior a 4.000 g 

(WHO, 1995b). Com a idade gestacional ao nascer, o RN foi classificado como prematuro (IG 

ao nascer entre > 21 e < 37 SG), a termo (IG ao nascer entre ≥ 37 e < 42 SG) ou pós-termo 

(IG ao nascer ≥ 42 SG) (BRASIL, 2010; SAUNDERS et al., 2012b). Para classificação como 

aborto, adotou-se a ocorrência de óbito ou expulsão ovular antes de 22 semanas gestacionais 

(SAUNDERS et al., 2012b). 

  

6.1.6 AVALIAÇÃO FUNCIONAL DA DVA 

 

A DVA foi avaliada conforme o indicador funcional (CN gestacional) com base na 

entrevista padronizada pela OMS (1996) e OPAS (1999). O uso desse indicador foi validado 

para puérperas no Rio de Janeiro por Saunders et al. (2005).  

Esta entrevista consta de 3 questões que avaliam a capacidade de enxergar do 

indivíduo em situações específicas, e são elas: 1- “Possui dificuldade para enxergar durante o 

dia?” 2 – “Possui dificuldade para enxergar com pouca luz ou à noite?” 3- “Tem cegueira 

noturna?”. Nesta entrevista questiona-se a capacidade da gestante em enxergar com uso de 

óculos ou lentes de contato, quando a mesma relatar algum tipo de problema ocular que se faz 

necessário uso desses. Como no Brasil não se conhece um termo popular usado para descrever 

a CN gestacional, para a última questão, foi explicado para as gestantes que esta é uma 

alteração do padrão visual habitual em ambientes de pouca luz ou à noite e da dificuldade de 

adaptação da visão quando o indivíduo passa de um ambiente mais claro para um mais escuro, 

sendo que foi adotado como referência o padrão de visão noturna no período pré-gestacional 

(SAUNDERS et al., 2005). Conduziu-se essa entrevista com o uso de linguagem simples e 

com exemplos de locais com baixa luminosidade, que são comuns na mesma cidade 

(CHRISTIAN, 2002a).  

 Os casos de CN gestacional foram definidos quando a gestante respondeu NÃO para a 

pergunta 1 e SIM para pelo menos uma das perguntas 2 e 3. No GI a realização da entrevista 

ocorreu no período de até no máximo de 6h pós-parto, porém com referência à ocorrência do 



sintoma em qualquer período da gestação. No GII a entrevista ocorria durante as consultas em 

grupo ou individuais de pré-natal pelo nutricionista responsável, em todos os trimestres 

gestacionais. 

  

6.1.7 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

Foram calculadas as medidas de tendência central (média e desvio padrão). A análise 

dos dados incluiu a análise bivariada, com o uso do teste do qui-quadrado (χ
2
) para variáveis 

categóricas e o teste  t de Student para variáveis contínuas, e em seguida, pra uma análise 

multivariada, o método de  regressão logística será realizado.  

Um teste de homogeneidade será conduzido entre os grupos (GI e GII), comparando-

se características sóciodemográficas (idade, escolaridade e consumo de cigarro), obstétricas e 

da assistência (número de gestações, número de consultas da assistência pré-natal e da ANPN, 

frequência de anemia e CN gestacional) e antropométricas (IMC pré-gestacional e ganho de 

peso gestacional total, peso e IG ao nascer). Todas as análises foram conduzidas com o uso do 

pacote estatístico SPSS for Windows versão 17.0.   

 

6.1.8 QUESTÕES ÉTICAS 

 

O estudo foi planejado respeitando-se os aspectos éticos previstos na resolução 196/96 

do Conselho Nacional de Saúde – CNS (BRASIL, 1998). Os projetos de pesquisa, que 

geraram os bancos de dados, foram avaliados e aprovados pelos Comitês de Ética em 

Pesquisa da Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro (ME/UFRJ) e da 

Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz (ENSP/FIOCRUZ) (ANEXOS 

1 e 2). 

 

6.2 MATERIAIS E MÉTODOS: ARTIGO 2 

 

Para a elaboração do artigo de revisão sistemática, adotaram-se os procedimentos 

recomendados conforme o Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analysis - PRISMA Statement (MOHER et al., 2009). 

A busca bibliográfica foi conduzida por meio da seleção dos artigos incluídos nas 

bases de dados eletrônicas PubMed, Scopus, Web of Science e Lilacs. A procura objetivava a 

identificação de estudos do tipo ensaio clínico randomizado, onde todos os estudos deveriam 



ter sido realizados no Brasil com gestantes e/ou puérperas adultas. Com relação aos idiomas 

dos estudos, estes deveriam estar em Português, Inglês ou Espanhol. 

Para identificar os termos-chaves usados para a busca dos artigos, foram adotados 

aqueles contidos no DeCS - Descritores em Saúde (BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE, 

2012) - para os termos em Português e no MeSH - Medical Subject Headings (NATIONAL 

CENTER FOR BIOTECHNOLOGY INFORMATION, 2012) - para os em inglês. Os termos 

em Português foram: vitamina A; suplementos dietéticos; período pós-parto; gravidez; leite 

humano; colostro; pré-natal. As palavras-chave em inglês foram: vitamin A; dietary 

supplements; postpartum period; pregnant women; milk, human; colostrum; prenatal. 

Inicialmente, a busca ocorreu no mês de setembro de 2012, sendo então realizada uma nova 

busca em abril de 2013 para identificação de novas publicações. 

Somente os trabalhos que tiveram aprovação em Comitê de Ética em Pesquisa foram 

incluídos no presente estudo. Os seguintes critérios de inclusão foram adotados: artigos 

originais, do tipo ensaio clínico, conduzidos no Brasil e com a participação de mulheres 

adultas e saudáveis, com gestação de feto único; realização de suplementação com VA, 

durante a gestação ou puerpério, em conjunto ou não com vitamina E. A vitamina E 

normalmente está presente em quantidades pequenas nas cápsulas dos suplementos 

distribuídos pelo programa do MS para combate à DVA no Brasil.  

Dentre os critérios de exclusão dos artigos estão: estudos que não foram conduzidos 

no Brasil; a suplementação ter sido realizada em outros grupos que não gestantes ou 

puérperas; estudos conduzidos com animais; estudos que utilizaram suplementação de um 

micronutriente em associação com a VA, com exceção da vitamina E; gestação de mais de um 

feto; e a presença de doenças crônicas entre as participantes. 

Optou-se pela inclusão apenas de estudos realizados no Brasil, visto que atualmente 

existe uma discussão sobre a efetividade da suplementação em gestantes e puérperas, 

conforme aponta a OMS (WHO, 2011a). Dessa forma, buscar evidências sobre o impacto de 

tais práticas, em populações reconhecidamente consideradas de risco para a DVA, como a do 

Brasil, é importante para elaboração e/ou reestruturação de novas políticas públicas de 

combate a essa carência. 

 O primeiro passo para a coleta dos artigos, foi a leitura dos títulos e resumos 

disponíveis. Em seguida, aqueles artigos considerados elegíveis nessa primeira etapa foram 

selecionados para uma análise mais aprofundada, com a leitura completa dos mesmos, para 

identificar as publicações que se enquadravam nos critérios de inclusão/exclusão. A partir 

desses artigos, para complementação da busca por evidências, foram consultadas as listas de 



referências de cada estudo incluído na revisão sistemática, para a busca por algum trabalho de 

importância que pudesse não ter sido encontrado através das bases de dados consultadas.  

 Foram considerados como resultados significativos, em cada estudo, aqueles que 

apresentaram um p-valor <0,05 e/ou medidas de associação com respectivo intervalo de 

confiança (IC 95%) que não compreendesse o valor 1, dentro do IC. 

 Para o fortalecimento das inferências a serem feitas, a partir dos resultados 

encontrados, foi realizada a avaliação da qualidade metodológica dos estudos. Para isso foi 

utilizada a escala de Jadad et al. (1996), que avalia a qualidade de ensaios clínicos, com base 

em informações sobre a randomização, do estudo ser do tipo “duplo-cego” e da necessidade 

de comentários e avaliações sobre as possíveis perdas amostrais com o decorrer da pesquisa. 

Essa escala varia de 0 a 5 pontos, considerando estudos de alta qualidade aqueles com 

pontuação maior que 3. A pesquisa e seleção dos artigos ocorreu em duplicata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 RESULTADOS (ARTIGOS) 

 

 

 

 Artigo 1: Papel da assistência nutricional durante o pré-natal sobre a prevalência de 

cegueira noturna em gestantes adultas. 

 

 Artigo 2: Suplementação com vitamina A em gestantes e puérperas no Brasil: uma 

revisão sistemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIGO 1 

 

Papel da assistência nutricional pré-natal sobre a prevalência de cegueira 

noturna em gestantes adultas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi analisar o efeito das mudanças ocorridas na assistência pré-natal, 

no que concerne à assistência nutricional pré-natal, sobre a ocorrência de cegueira noturna 

(CN) em gestantes adultas atendidas em maternidade pública do Rio de Janeiro, nos períodos 

de 1999-2001 e de 2007-2008. Trata-se da análise de dois estudos transversais, nos quais 

foram estudadas 402 puérperas, sendo 225 em 1999-2001 (GI) e 177 em 2007-2008 (GII). 

Realizou-se a investigação da CN gestacional durante o puerpério imediato (GI) e no pré-

natal/puerpério (GII), diagnosticada pela entrevista padronizada pela OMS (1996), validada 

por Saunders et al. (2005). Coletaram-se informações sociodemográficas, clínicas, obstétricas, 

antropométricas e da assistência pré-natal. Verificou-se redução significativa da prevalência 

de CN gestacional (GI= 18,7% e GII= 0,6%, p<0,001). A ocorrência de CN gestacional 

associou-se com condições de saneamento, escolaridade, realização de mais de seis consultas 

de pré-natal, história de aborto na gestação anterior, maior número médio de partos, número 

médio de consultas da assistência pré-natal e nutricional pré-natal (p<0,05). Não houve 

associação entre a CN gestacional e situação marital, cor da pele, estado nutricional pré-

gestacional, adequação do ganho de peso gestacional total, anemia gestacional e número 

médio de gestações (p>0,05). Ao longo dos anos, ocorreram mudanças nas rotinas 

assistenciais de pré-natal da unidade, o que pode ter contribuído para a redução da CN nesta 

unidade, porém mais estudos são necessários para confirmar tais achados. 

 

Palavras-chave: cegueira noturna, vitamina A, deficiência de vitamina A, nutrição pré-natal, 

pré-natal, gestante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The aim of this study was to evaluate the effect of changes in prenatal care, with regard to 

prenatal nutritional assistance, on the occurrence of night blindness (NB) in adult women 

treated at the public maternity hospital in Rio de Janeiro from 1999 to 2001 and from 2007 to 

2008. This is the analysis of two cross-sectional studies, which were studied 402 postpartum 

women, 225 in 1999-2000 (GI) and 177 in 2007-2008 (IGI). We carried out the investigation 

of NB during postpartum (GI) and prenatal care/postpartum (GII), diagnosed by standardized 

interview by WHO (1996), validated by Saunders et al. (2005). It was collected information 

about sociodemographic, clinical, obstetric, anthropometric and prenatal care. There was 

significant reduction in the prevalence of gestational NB (GI= 18,7% and GII= 0,6%, 

p<0,001). The occurrence of gestational NB was associated with sanitation, education, 

number of prenatal inquiry, history of previous miscarriage, higher average births, average 

queries prenatal care and of the prenatal nutrition (p<0,05). There was no association between 

NB and marital status, skin color, nutritional status pre-pregnancy, adequacy of total 

gestational weight gain, gestational anemia and average number of pregnancies (p>0,05). 

Over the years, changes implemented in the assistance practice may have contributed to the 

reduction of NB in this unit, but more studies are needed to confirm these findings. 

 

 Key-words: night blindness, vitamin A, vitamin A deficiency, prenatal nutrition, prenatal 

care, pregnancy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

A grande maioria das gestações progride sem o desenvolvimento de intercorrências 

que coloquem em risco a saúde do binômio mãe-filho e pode-se afirmar que a maior parte das 

complicações que ocorrem na gestação, parto e puerpério são preveníveis, mas para isso é 

necessária uma intervenção adequada do setor saúde
1
. 

 Carências específicas de micronutrientes, como a de vitamina A (VA), podem agravar 

os problemas obstétricos e favorecer o surgimento de intercorrências
2,3

. A VA participa de 

importantes funções no organismo, sendo que no sistema ocular ela possui papel fundamental 

na manutenção da integridade dos processos visuais, visto sua necessidade para a adaptação 

da visão aos ambientes com pouca luminosidade
4,5

. 

 A deficiência de vitamina A (DVA) deixa as mulheres mais vulneráveis a 

complicações obstétricas, como a anemia, desnutrição, infecção do trato urinário e no sistema 

reprodutivo, diarreia, pré-eclâmpsia/eclâmpsia, sintomas gastrointestinais – vômitos, náuseas 

e inapetência alimentar, favorecendo a ocorrência de óbitos maternos e em seus filhos
3,6

. 

 A DVA pode progredir a estágios mais avançados, nos quais já ocorrem alterações 

funcionais, como as oculares
7
. A cegueira noturna (CN) é a primeira dentre essas alterações e 

tem sua ocorrência na gestação com maior frequência no decorrer do 2º e 3º trimestres 

gestacionais, a qual é caracterizada como uma diminuição da capacidade visual noturna e uma 

visão normal durante o dia
8,9

. A DVA é considerada um problema de saúde pública, 

especialmente nos países em desenvolvimento e sua gravidade pode ser avaliada conforme a 

prevalência de CN, tanto em gestantes como em pré-escolares
10

. 

 A CN é considerada como um indicador de gestação de alto risco, identificando as 

mulheres que necessitam de um requerimento nutricional especial e de maior atenção no pré-

natal
11,12

. A ocorrência de CN gestacional pode trazer profundos impactos também para os 

conceptos. Um estudo conduzido no Nepal, mostrou que as taxas de mortalidade em filhos de 

mulheres que apresentaram CN durante a gestação foi de 90 mortes/1000 nascidos vivos, 

enquanto que a taxa entre os filhos de mulheres sem CN gestacional foi de 63 mortes/1000 

nascidos vivos
13

. 

 Estratégias para combater a DVA em gestantes vêm sendo evidenciadas nos últimos 

anos, merecendo destaque a assistência nutricional pré-natal (ANPN), que empregada junto às 

consultas rotineira de pré-natal, demonstrou ser capaz de reduzir a prevalência desta carência 

entre as gestantes que receberam tal intervenção
14

. 

Face ao exposto,  objetivou-se nesse estudo analisar o efeito das mudanças ocorridas 

na assistência pré-natal, no que concerne à ANPN, sobre a ocorrência de CN em gestantes 



adultas atendidas em maternidade pública do Rio de Janeiro, nos períodos de 1999-2001 e de 

2007-2008. 

 

MÉTODOS 

Delineamento do estudo 

Trata-se de dois estudos analíticos transversais, realizados com gestantes/puérperas 

adultas atendidas em maternidade-escola pública do Rio de Janeiro em dois momentos 

distintos: o primeiro de 1999-2001 e o segundo de 2007-2008. A maternidade estudada atende 

mulheres com características semelhantes à clientela de gestantes/puérperas atendidas em 

outras unidades de saúde do Rio de Janeiro
15,16

 e conta com uma equipe multiprofissional que 

presta a assistência pré-natal. Em média, são realizados mensalmente de 220 a 230 partos
16

. A 

coleta das informações em ambos os estudos foi realizada por equipe de pesquisadores 

devidamente treinados e capacitados. 

Mudanças na rotina pré-natal entre 1999-2001 e 2007-2008 

A assistência pré-natal sofreu alterações na unidade estudada no período selecionado, 

no que diz respeito à ANPN. Nos anos de 1999-2001 a cobertura de ANPN era limitada. O 

atendimento com nutricionista somente ocorria mediante o encaminhamento da gestante pelo 

obstetra em casos de desvio ponderal ou de intercorrências gestacionais, em qualquer idade 

gestacional. Nestes casos, a gestante recebia atendimento nutricional individualizado, 

conforme suas intercorrências ou características antropométricas específicas.  

Em 2006, a rotina foi alterada e expandiu-se a ANPN para todas as gestantes atendidas 

na unidade. Com a expansão da cobertura da ANPN, as gestantes deveriam receber pelo 

menos uma consulta em grupo com nutricionista durante a gestação. Esses atendimentos em 

grupo visavam a otimização dos recursos humanos da maternidade (número de nutricionistas) 

e oportunizar a troca de experiências entre as participantes e a equipe multiprofissional.  

Todas as gestantes, independentemente se o cuidado foi em grupo ou individual, 

receberam orientações específicas quanto à sintomatologia digestiva, intercorrências 

gestacionais (incluindo as carências nutricionais específicas; para prevenir a DVA foi adotado 

o estímulo ao consumo de alimentos fonte, dos alimentos fortificados com a vitamina e ao 

esquema de suplementação prescrito pelo médico assistente), além de orientações sobre 

aleitamento materno.  

As gestantes que apresentassem fatores de risco foram acompanhadas individualmente 

pelo nutricionista ao longo da gestação. Para estas o cuidado nutricional incluía avaliação 

nutricional e planejamento dietético detalhado. Estimou-se o ganho de peso de peso 



recomendado até o termo, calculando-se o valor energético total da dieta adequado para o 

ganho de peso estimado, e foi elaborado o plano alimentar, considerando os hábitos 

alimentares e preferências, condições sociodemográficas e estilo de vida da gestante. 

Como parte da rotina da unidade, o obstetra da unidade prescrevia o esquema de 

suplementação com multivitamínico contendo VA. Neste caso, o foco principal da 

suplementação era a recuperação da anemia ferropriva gestacional. A quantidade do 

suplemento utilizado atendia ao total seguro de ingestão de VA para o grupo, conforme a 

Ingestão Diária Recomendada
17

. 

População estudada e critérios de inclusão 

A população estudada foi composta por gestantes/puérperas atendidas na referida 

unidade de saúde na gestação e/ou parto/puerpério imediato, analisando dados de uma 

casuística representativa do período de 1999-2001 e de 2007-2008. As puérperas foram 

divididas em dois grupos de estudo: grupo I (GI 1999-2001) e grupo II (GII 2007-2008).   

Os critérios de inclusão foram: idade cronológica ≥ 20 anos, ter recebido 

acompanhamento pré-natal, gestação de feto único, não ter diagnóstico de enfermidades com 

início prévio à gestação e ter informação sobre o diagnóstico da CN gestacional. 

 Do GI obtiveram-se as informações de puérperas avaliadas no pós-parto imediato (até 

6 horas após o parto) e de seus respectivos recém-nascidos (RN). Este foi considerado como 

sendo o grupo que recebeu a intervenção rotineira da unidade (controle histórico), levando em 

conta que a ANPN não era universal neste período. Neste grupo, nem todas as mulheres 

incluídas realizaram o pré-natal na unidade estudada, mas o fizeram em outras unidades de 

saúde do município, sendo apenas encaminhadas para realizarem seus partos na maternidade 

de estudo. 

Do GII coletaram-se dados de puérperas que foram acompanhadas durante o pré-natal 

e realizaram o parto na unidade estudada. Este grupo foi constituído por mulheres 

acompanhadas um ano após a implantação das novas rotinas da ANPN na unidade, as quais 

foram revisadas e atualizadas à luz de novas evidências científicas.  

Coletaram-se as seguintes informações: características sociodemográficas (idade [20-

24, 25-34 e > 35 anos], condições de saneamento básico [adequadas e inadequadas], cor da 

pele [branca e não branca], estado civil [casada/vive com companheiro e vive sem o 

companheiro], escolaridade [fundamental incompleto, fundamental completo/ensino médio 

incompleto e ensino médio completo]), clínicas e obstétricas (número de gestações, intervalo 

gestacional, número de partos, história de abortos, frequência de anemia e CN gestacional) e 

da assistência pré-natal (unidade na qual fez o pré-natal, número de consultas da assistência 



pré-natal [< 6 e ≥ 6 consultas] e realização da ANPN). A coleta de dados ocorreu por meio de 

entrevista ou consulta aos registros da equipe do pré-natal nos prontuários. 

Avaliação antropométrica 

As medidas antropométricas coletadas foram: peso pré-gestacional habitual informado 

ou medido até a 13ª semana gestacional, estatura e peso pré-parto ou da última consulta de 

pré-natal antes do parto. Coletaram-se os seguintes dados sobre os RN: peso ao nascer, 

comprimento ao nascer e idade gestacional (IG) ao nascimento.  

Para a avaliação antropométrica das mulheres utilizou-se o Índice de Massa Corporal 

(IMC) pré-gestacional, conforme os pontos de corte estabelecidos pela OMS
18

. O ganho de 

peso gestacional total foi calculado por meio da diferença entre o peso pré-parto ou do 

registrado na última consulta pré-natal do peso pré-gestacional.  

Classificou-se a adequação do ganho de peso gestacional em: insuficiente (ganho de 

peso abaixo do recomendado), adequada (ganho de peso de acordo com o recomendado) e 

excessivo (ganho de peso acima do recomendado)
19

. 

A análise de relação peso ao nascer/idade gestacional foi feita conforme o critério 

proposto por Pedreira et al.
20

. 

Intercorrências gestacionais e neonatais 

Foram consideradas as seguintes intercorrências gestacionais: diabetes gestacional, 

síndromes hipertensivas da gravidez, anemia, infecção do trato urinário
1,21

. A identificação 

das intercorrências ocorreu por meio de consulta ao parecer do obstetra ou de interpretação 

dos exames. 

A DVA foi avaliada pelo indicador funcional (CN gestacional) com base na entrevista 

padronizada
7,22

 e validada para puérperas no Rio de Janeiro por Saunders et al.
8
. A entrevista 

consta de três questões que avaliam a capacidade de enxergar do indivíduo em situações 

específicas, e são elas: 1- “Possui dificuldade para enxergar durante o dia?” 2 – “Possui 

dificuldade para enxergar com pouca luz ou à noite?” 3- “Tem cegueira noturna?”
22

. Os casos 

de CN gestacional foram definidos quando a gestante/puérpera respondeu NÃO para a 

pergunta 1 e SIM para pelo menos uma das perguntas 2 e 3. Conduziu-se a entrevista com o 

uso de linguagem simples e com exemplos de locais com baixa luminosidade, comuns na 

cidade
11

. 

No GI a realização da entrevista para o diagnóstico da CN ocorreu no período de até 

no máximo de 6 horas pós-parto, porém com referência à ocorrência do sintoma durante a 

gestação. No GII a entrevista ocorria durante as consultas com o nutricionista responsável, ao 

longo de pré-natal. 



A respeito das condições ao nascer e intercorrências neonatais foi considerado como 

baixo peso ao nascer (BPN) o peso ao nascimento inferior a 2.500 g e a macrossomia o peso 

ao nascer superior a 4.000 g
18

. Os RN foram classificados, conforme a IG ao nascer, em 

prematuro (> 21 e < 37 semanas de gestação), a termo (≥ 37 e < 42 semanas de gestação) ou 

pós-termo (≥ 42 semanas de gestação)
1,23

. Para classificação como abortamento, adotou-se a 

ocorrência de óbito ou expulsão ovular antes de 22 semanas gestacionais
22

. Os conceptos 

foram classificados, de acordo com a relação peso ao nascer para IG, em: pequeno para idade 

gestacional (PIG - < percentil 10); adequado para a idade gestacional (AIG - entre percentil 

10 e 90); grande para a idade gestacional (GIG - > percentil 90)
20

. 

   Análise estatística 

Foi conduzido um teste de homogeneidade entre GI e GII, comparando-se 

características sociodemográficas, obstétricas, da assistência e antropométricas. Para as 

variáveis quantitativas calcularam-se as medidas de tendência central (média e desvio padrão) 

e foi empregado o teste t de Student para comparação de médias. Para as variáveis categóricas 

utilizou-se o teste qui-quadrado (χ
2
). Adotou-se como nível de significância p<0,05. Utilizou-

se do pacote estatístico SPSS for Windows versão 17.0 para as análises. 

Questões éticas 

O estudo foi planejado respeitando-se os aspectos éticos previstos na resolução 196/96 

do Conselho Nacional de Saúde e da Declaração de Helsinki. Os projetos de pesquisa, que 

geraram os bancos de dados, foram avaliados e aprovados pelos Comitês de Ética em 

Pesquisa da Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Escola 

Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz (Pareceres n
o
 75/02 e 35/04), onde 

todas participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarescido. 

 

RESULTADOS 

 A amostra final deste estudo foi composta por 402 gestantes/puérperas, sendo 225 no 

GI (56,0%) e 177 no GII (44,0%). Em GI, 96% (n=216) das integrantes realizaram o pré-natal 

na maternidade estudada. Encontrou-se uma redução significativa do desfecho estudado, 

observando-se uma expressiva queda na prevalência de CN, onde 18,7% das integrantes de GI 

(n= 42) e apenas 0,6% em GII (n=1) apresentaram a manifestação ocular da DVA. 

Na Tabela 1 encontram-se as comparações entre os grupos de mulheres atendidas em 

1999-2001 e 2007-2008, com relação às características sociodemográficas e história de 

aborto. Houve uma queda na proporção de mulheres que viviam em moradias com condições 

de saneamento insatisfatórias (p=0,018), um aumento da proporção de mulheres não brancas 



(p<0,001), casadas/união estável (p=0,009), que possuíam o ensino médio completo 

(p<0,001) e redução da história de abortamento em gestação anterior (p=0,045) entre os 

períodos analisados.Verificou-se a existência de similaridade entre os grupos no que diz 

respeito à faixa etária das participantes (p=0,726) (Tabela 1). 

 Entre os grupos GI e GII, observou-se aumento da proporção de mulheres com 

sobrepeso pré-gestacional (p<0,001), redução da inadequação do ganho de peso gestacional 

total (p=0,001), um aumento no número de mulheres que realizaram mais de seis consultas de 

pré-natal, ao longo do período analisado (p<0,001), e ainda na frequência de participantes que 

tiveram acesso à ANPN, passando de 20,4% em GI para 92,6% em GII (p<0,001) (Tabela 2). 

Verificou-se similaridade entre os grupos de estudo em relação à frequência de anemia 

gestacional (p=0,511), à adequação do peso ao nascer (p=0,133) e à IG ao nascimento 

(p=0,285). Por outro lado, foi encontrado aumento de intercorrências gestacionais (síndromes 

hipertensivas da gestação, diabetes gestacional e infecção do trato urinário; p=0,016) e a 

diminuição do número de casos de RN pequenos para idade gestacional (p=0,001), entre os 

períodos analisados (Tabela 3). 

 Na Tabela 4 estão apresentados os fatores associados com a ocorrência de CN 

gestacional. Não foi verificada a associação entre CN com a situação marital (p=0,504), cor 

da pele (p=0,694), estado nutricional pré-gestacional (p=0,348), adequação do ganho de peso 

gestacional total (p=0,592), anemia gestacional (p=0,411), número médio de gestações 

(p=0,053). Entre as mulheres que desenvolveram CN gestacional, mais que o triplo 

apresentou condições inadequadas de saneamento, em comparação com aquelas sem CN 

(p=0,012). O nível de escolaridade associou-se com o desfecho (p=0,018). A realização de 

menos de seis consultas de pré-natal foi mais frequente nas gestantes que tiveram CN 

gestacional (p<0,001). Também entre as mulheres com CN a história de aborto em gestação 

anterior foi proporcionalmente maior que o dobro do que aquelas sem CN (p=0,019). A 

prevalência de CN em GII foi significantemente menor que em GI (p<0,001). Entre aquelas 

sem CN houve um menor número médio de partos (p=0,002) e um maior número de consultas 

de pré-natal (0,005). As mulheres que desenvolveram CN gestacional realizaram 

aproximadamente um terço do número de consultas da ANPN que as mulheres sem CN 

(p<0,001). 

 Devido à prevalência de CN gestacional em GII ter sido muito pequena, não foi 

possível realizar a regressão logística multivariada, com os possíveis fatores que poderiam 

influenciar na estimativa da associação encontrada. 

 



DISCUSSÃO  

Poucos estudos conduzidos no Brasil tiveram como objetivo a avaliação da 

importância da ANPN para redução de problemas nutricionais específicos durante a gestação, 

mais especificamente sobre a DVA. 

 Ao longo do período estudado chama à atenção a queda significativa na prevalência de 

CN gestacional na unidade de saúde estudada, passando de 18,7% em 1999-2001 para apenas 

0,6% em 2007-2008. Vale ressaltar que segundo a OMS
10

, quando a prevalência de CN 

gestacional é  ≥ 5% esta deve ser considerada como um importante problema de saúde 

pública. 

A diferença nas prevalências em GI e GII mostra que a DVA era um problema sério e 

que a redução na prevalência pode ter sido associada com as mudanças na rotina do pré-natal. 

Desde 1999, a OMS
3
 reconhece a importância da nutrição na saúde da mulher, para que esta 

tenha uma gestação e parto adequados, considerando esta como uma das medidas em favor de 

uma maternidade sem riscos. As medidas para combate da DVA empregadas na unidade são 

recomendadas para a erradicação do problema em várias partes do mundo, conforme as 

sugestões da OMS
24

. 

No entanto, estudos que avaliam tendências temporais de um desfecho, com uso de 

grupos históricos, possuem algumas limitações. Uma possível diferença na coleta de 

informações entre GI e GII implicaria em um questionamento sobre a qualidade dos dados. 

Porém, neste estudo, esse possível viés de informação foi minimizado, com a realização de 

treinamento e capacitação periódica da equipe durante a construção dos bancos de dados. 

Afirmar que a redução da CN foi devido apenas à ANPN não é possível, visto que não 

somente a rotina pré-natal da unidade sofreu mudanças entre os anos estudados, como outros 

fatores podem ter desempenhado algum papel sobre a redução da CN.  

Ao longo do período estudado verificam-se mudanças nas condições de saneamento, 

na escolaridade, no estado civil e na declaração da cor/raça. Essas diferenças são condizentes 

com as mudanças populacionais vivenciadas no Brasil. Comparando os resultados dos Censos 

Demográficos de 2000 e 2010
25

, observa-se uma melhora da situação educacional e também 

na infraestrutura de saneamento básico. Também houve uma redução no número de pessoas 

que se declararam como brancas
25

. Isso mostra que existem diferenças entre os grupos com 

relação a características que podem ter influenciado sobre o desfecho avaliado. 

Diferenças nas características antropométricas, obstétricas, neonatais e da assistência 

pré-natal também podem ter tido influencia sobre a redução do problema. Todos esses fatores, 

de certa forma, podem ser considerados como fatores de confusão e/ou interação, o que 



poderia ser verificado com a execução de um modelo de regressão. No entanto, análises que 

permitiriam esclarecer tais dúvidas foram prejudicadas devido a baixa prevalência de CN em 

GII. 

A possibilidade de se fazer algumas considerações a respeito da importância da ANPN 

no presente estudo pode se basear nos resultados de Chagas et al.
14

, que conduziram um 

estudo na mesma unidade de saúde. Esses autores objetivaram avaliar o impacto de uma 

proposta de ANPN no controle da anemia e DVA gestacionais com a realização de no mínimo 

4 consultas com nutricionista durante o pré-natal, junto das consultas de pré-natal rotineiras. 

Como possíveis confundidores, esses autores incluíram dentro do modelo de regressão 

as condições de saneamento, o número de gestações e abortos e o número de consultas de pré-

natal, encontrando que a ANPN desempenhou um efeito protetor contra a CN gestacional
14

. 

Apesar das diferenças entre os estudos, os resultados desses autores podem nos fornecer 

evidências que nos permitem sugerir que a inclusão da ANPN dentro da rotina pré-natal da 

maternidade estudada desempenhou o efeito esperado para redução da CN gestacional.  

Apesar das dificuldades em se fazer tais afirmações, deve-se destacar que a ANPN 

pode trazer benefícios durante a gestação para o controle de intercorrências 

gestacionais/nutricionais e suas consequências
14,26,27

. Recentes trabalhos apontam que na 

ausência da ANPN, o número de problemas gestacionais é maior, quando comparadas com 

mulheres que receberam tal assistência, entre elas a CN
14,15,28

. A assistência pré-natal também 

merece destaque pois esta é de grande importância na proteção da gestante contra 

intercorrências, já que intervenções durante a gravidez favorecem o prognóstico materno
29

.  

O indicador funcional, CN gestacional, mostrou-se eficaz na identificação de gestantes 

em risco nutricional relacionado com a DVA e ainda trata-se de um método de fácil 

aplicabilidade, barato e que não necessita de conhecimentos oftalmológicos específicos para 

sua aplicação, além de ser recomendado pela OMS
7
.  A incorporação da avaliação da CN 

gestacional durante o pré-natal pode contribuir na prevenção e controle da DVA, trazendo 

mais saúde para o binômio mãe-filho e pelo fato de poder ser facilmente incorporada nas 

rotinas de saúde
4,14

. 

O uso do indicador funcional foi validado para puérperas por Saunders et al.
8
, onde os 

autores sugerem o uso da entrevista padronizada para avaliação do estado nutricional de VA 

gestacional, identificando mulheres com baixos teores séricos de retinol, que interferem na 

saúde materna e fetal
8
. 

O histórico de abortamento em outras gestações já foi descrito anteriormente como um 

fator que aumenta as chances de desenvolvimento de CN gestacional, bem como uma maior 



média de partos e abortamentos por mulher. Gomes et al.
30

 encontraram associação 

semelhante, onde o histórico de abortamento em gestação anterior e o intervalo interpartal 

menor que 18 meses relacionou-se com a presença de DVA gestacional. Nesses casos pode 

estar ocorrendo um pequeno intervalo intergestacional, favorecendo assim depleção das 

reservas de VA da mulher, que não conseguem repor seus estoques hepáticos em tempo 

oportuno
15

. 

A DVA é considerada como problema de saúde pública em países em 

desenvolvimento, onde as condições socioeconomicas, incluindo saneamento básico, não são 

satisfatórias
10,30

. Dentro desta perspectiva, Coelho
31

 aponta que a carência de VA pode ser 

agravada em condições de saneamento inadequado, já que esta favorece o surgimento de 

doenças infecciosas, que é um dos fatores causais da DVA
32

. As más condições 

socioeconômicas, como a pobreza, são descritas como um dos fatores sociais associados com 

a ocorrência de CN gestacional
33,34

. 

Assim como nossos resultados, outros autores também não encontraram nenhuma 

associação entre IMC pré-gestacional e adequação do ganho de peso gestacional total com a 

CN
15

. Segundo Ramalho et al.
35

 a DVA pode ocorrer em gestantes independentemente do 

estado nutricional prévio ou do ganho de peso durante a gestação. 

A ausência de associação entre CN e situação marital e cor da pele também não foi 

encontrada na literatura disponível. A escolaridade materna pode de certa forma influenciar na 

compreensão das orientações repassadas às gestantes, com relação ao cuidado para prevenção 

de intercorrências gestacionais. Independentemente do nível de instrução do indivíduo vale 

ressaltar a importância que a educação em nutrição dispensada à população tem no combate à 

DVA
10

. Esta pode ser capaz de trazer modificações nos padrões alimentares e assim diminuir 

os casos desta carência e suas consequências
10

. O maior conhecimento sobre as causas e 

tratamento/prevenção da CN tem um significante papel para redução da prevalência de tal 

sintomatologia ocular
35

. No presente estudo isso está diretamente relacionado com a ANPN, 

já que a educação em nutrição faz parte das ações do nutricionista para obtenção de um 

melhor estado nutricional, seja individual ou populacional. 

Verificou-se que 28,8% de GII desenvolveram anemia na gestação e que essa 

intercorrência não se associou à CN (p>0,05). A ocorrência da DVA é considerada um fator 

relacionado com a anemia
14

. Era de se esperar que houvesse uma queda também na 

prevalência de anemia gestacional com a ANPN, assim como foi encontrada por outros 

autores
14

. Uma explicação possível é da ingestão da quantidade de VA necessária durante a 

gestação ser mais facilmente alcançada
37

 do que as recomendações de ferro para grávidas
17

. O 



uso inadequado dos suplementos de ferro durante a gestação também pode ter influenciado 

nesse resultado. Porém, este problema já poderia estar ocorrendo em GI, e não apenas em GII. 

Dessa forma, a relação entre a VA e anemia neste estudo permanece sem uma explicação. 

 

CONCLUSÃO 

 A incorporação da ANPN e das estratégias de combate da DVA recomendadas pela 

OMS podem, com certa cautela, ter contribuído para a expressiva redução da CN gestacional 

na maternidade estudada. Apesar das limitações deste estudo, sugere-se que a carência de 

vitamina A entre gestantes pode ser reduzida com a incorporação da ANPN, porém são 

necessários mais estudos que demonstrem tal impacto positivo, principalmente em regiões 

consideradas de maior risco. 
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Tabela 1: Características maternas sociodemográficas e obstétrica dos grupos GI (1999-

2001) e GII (2007-2008).  Rio de Janeiro, RJ, Brasil (n= 402). 

 
Variáveis Grupos de estudo p-valor 

 GI (n= 225) GII (n= 177) TOTAL 

 n % n %  

FAIXA ETÁRIA       

20-24 anos 84 37,3 60 34,1 144 0,726 

25-34 anos 115 51,1 97 55,1 212 

>35 anos 26 11,6 19 10,8 45 

CONDIÇÕES DE 

SANEAMENTO 

      

Satisfatórias 211 93,8 145 98,6 356 0,018 

Inadequadas 14 6,2 2 1,4 16 

COR DA PELE       

Branca 100 44,5 19 18,8 119 <0,001 

Não branca 125 55,5 82 81,2 207 

SITUAÇÃO MARITAL       

Casada/Vive com 

companheiro 

152 67,5 119 79,8 271 0,009 

Vive sem companheiro 73 32,5 30 20,2 103 

ESCOLARIDADE       

Fundamental incompleto 83 36,9 35 20,3 118 <0,001 

Fundamental completo e 

Ensino médio incompleto 

78 34,7 43 25,0 121 

Ensino médio completo 64 28,4 94 54,7 158 

HISTÓRIA DE 

ABORTO 

      

 

Sim 33 14,7 38 21,7 71 0,045 

 

Não 192 85,3 137 78,3 329  

p-valor: nível de significância. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 2: Características maternas antropométricas e da assistência pré-natal dos 

grupos GI (1999-2001) e GII (2007-2008).  Rio de Janeiro, RJ, Brasil (n= 402). 
 

Variáveis Grupos de estudo p-valor 

GI (n= 225) GII (n= 177) TOTAL 

n % n %  

ESTADO 
NUTRICIONAL PRÉ-

GESTACIONAL 

      

Baixo peso 41 19,3 8 4,7 49 <0,001 

Eutrofia 130 61,3 88 51,8 218 

Sobrepeso 22 10,4 55 32,3 77 

Obesidade 19 9,0 19 11,2 38 

ADEQUAÇÃO DO 
GANHO DE PESO 

      

Insuficiente 72 35,0 35 20,2 107 0,001 

Adequado 71 34,4 57 33,0 128 

Excessivo 63 30,6 81 46,8 144 

NÚMERO DE 
CONSULTAS DA APN 

      

< 6 49 21,8 14 8,0 63 <0,001 
> 6 176 78,2 163 92,0 339 

 
CONSULTA DA 

ANPN 
      

Sim 46 20,4 164 92,6 210 <0,001 

Não 179 79,6 13 7,4 192 

APN: Assistência pré-natal; ANPN: Assistência nutricional pré-natal; p-valor: nível de significância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 3: Características maternas clínicas e condições ao nascer dos grupos GI (1999-

2001) e GII (2007-2008).  Rio de Janeiro, RJ, Brasil (n=402). 
 

Variáveis Grupos de estudo p-valor 

 GI (n= 225) GII (n= 177) TOTAL 

n % n %  

INTERCORRÊNCIAS 

GESTACIONAIS 

      

Sim 98 43,6 97 54,8 195 0,016 

Não 127 56,4 80 45,2 207 

ANEMIA 
GESTACIONAL 

      

Sim 64 28,4 51 28,8 115 0,511 

Não 161 71,6 126 71,2 287  

ADEQUAÇÃO DO PESO 
AO NASCER 

      

Baixo peso ao nascer 13 5,8 6 4,0 19 0,133 

Adequado 203 91,0 130 88,5 333  

Macrossomia 7 3,1 11 7,5 18  

IDADE GESTACIONAL  

AO PARTO 

      

Pré-termo 14 6,3 12 8,4 26 0,285 

À termo e pós-termo 209 93,7 131 91,6 340 

CORRELAÇÃO PN/IG 

AO PARTO 

(PERCENTIL) 

      

Pequeno para idade 

gestacional 

16 7,1 3 1,7 19 0,001 

Adequado para idade 

gestacional e grande para 

idade gestacional 

209 92,9 174 98,3 383 

PN/IG: Peso ao nascer para idade gestacional; p-valor: nível de significância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 4: Variáveis associadas com a ocorrência de cegueira noturna em gestantes 

adultas atendidas em maternidade pública do Rio de Janeiro (1999-2001 e 2007-2008). 

Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

 
Variáveis Cegueira noturna gestacional p-valor 

Sim (n= 43) Não (n= 359) TOTAL 

n (%) n (%)  

Variáveis categóricas 

CONDIÇÕES DE 

SANEAMENTO 

    

Adequada 38 (88,4) 318 (96,7) 356 0,012 

Inadequada 5 (11,6) 11 (3,3) 16  

SITUAÇÃO MARITAL     

Casada/Vive com companheiro 33 (12,2) 238 (87,8) 271 0,504 

Vive sem companheiro 10 (9,7) 93 (90,3) 103  

COR DA PELE     

Branca 17 (15,75) 91 (84,25) 108 0,694 

Não branca 25 (14,05) 153 (85,95) 178  

ESCOLARIDADE     

Fundamental incompleto 11 (9,3) 107 (90,7) 118 0,018 

Fundamental completo e Ensino 

médio incompleto 

21 (17,3) 100 (82,7) 121  

Ensino médio completo 11 (6,7) 147 (93,3) 158  

ESTADO NUTRICIONAL 

PRÉ-GESTACIONAL 

    

Baixo peso 5 (10,2) 44 (89,8) 49 0,348 

Eutrofia 29 (13,3) 189 (86,7) 218  

Sobrepeso 6 (7,8) 71 (92,2) 77  

Obesidade 2 (5,3) 36 (94,7) 38  

NÚMERO DE CONSULTAS 

DA APN 

    

< 6  15 (34,9)   48 (13,4)  63   ˂0,001 

≥ 6  28 (65,1)   311 (86,6)  339  

HISTÓRIA DE ABORTO       

Sim          12 (27,9)           22 (12,0)           34 0,019 

Não         31 (72,1)         161 (78,0)            192  

GRUPOS DE ESTUDO     

GI (1999-2001) 42 (18,7) 183 (81,3) 225      <0,001  

GII (2007-2008) 1 (0,6) 176 (99,4) 177   

APN: assistência pré-natal; p-valor: nível de significância. 

 

 

 

 

 



Tabela 4 (continuação): Variáveis associadas com a ocorrência de cegueira noturna em 

gestantes adultas atendidas em maternidade pública do Rio de Janeiro (1999-2001 e 

2007-2008). Rio de Janeiro, RJ, Brasil.  

 
Variáveis Cegueira noturna gestacional p-valor 

 Sim (n= 43) Não (n= 359) TOTAL 

n (%) n (%) N 

Variáveis categóricas 

ADEQUAÇÃO DO GANHO DE 

PESO GESTACIONAL TOTAL 

    

Insuficiente 14 (13,1) 93 (86,9) 107 0,592 

Adequado 14 (11,0) 114 (11,0) 128  

Excessivo 13 (9,0) 131 (9,0) 144  

ANEMIA NA GESTAÇÃO     

Sim          10 (23,3)         105 (29,2)             115      0,411 

Não          33 (76,7)         254 (70,8)             287  

Variáveis numéricas 

 Média  +  DP Média  +  DP  p-valor 

MÉDIA DE PARTOS  1,36  + 0,53 1,06 + 0,83     0,002 

MÉDIA DE GESTAÇÕES  2,56 + 1,69 2,22 + 1,36     0,053 

MÉDIA DE CONSULTAS DA 

APN 

 6,95 + 2,77 8,15 + 2,60     0,005 

MÉDIA DE CONSULTAS DA 

ANPN 

 0,42 + 0,91 1,48 + 1,79     ˂0,001 

p-valor: nível de significância; APN: Assistência pré-natal; ANPN: Assistência nutricional pré-natal; DP: desvio 

padrão. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIGO 2 

 

Suplementação com vitamina A em gestantes e puérperas no Brasil: Uma revisão 

sistemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

O objetivo do estudo é apresentar uma revisão sistemática da literatura sobre a suplementação 

de vitamina A em gestantes e puérperas no Brasil, avaliando os resultados e o impacto dessa 

intervenção. Realizou-se uma busca eletrônica através dos bancos de dados PubMed, Scopus, 

Web of Science e Lilacs. Encontraram-se seis estudos relatando os efeitos da suplementação 

com vitamina A no puerpério sobre leite materno e morbidade materno-infantil. Nenhum 

estudo com suplementação em gestantes foi detectado. Os efeitos da suplementação no 

puerpério foram satisfatórios na elevação do teor de retinol no leite materno, aumentando a 

oferta de vitamina A para a criança, e também no aumento da concentração de 

imunoglobulina secretora A no colostro. Efeitos sobre a redução na morbidade materna e 

infantil não foram descritos. A suplementação não é aconselhada para redução da morbidade 

do binômio mãe-filho no Brasil, mas para melhora do estado nutricional da vitamina na mãe. 

A suplementação em gestantes deve ser levada em consideração visto os benefícios 

ultimamente elucidados. 

 

Palavras-chave: vitamina A, suplementos dietéticos, período pós-parto, gravidez, leite 

humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The aim of this study is to present a systematic review of the literature on vitamin A 

supplementation in pregnant and postpartum women in Brazil, assessing the results and 

impact of this intervention. We performed an electronic search through the databases 

PubMed, Scopus, Web of Science and Lilacs. We found six studies reporting the effects of 

vitamin A supplementation on postpartum breast milk and maternal and infant morbidity. No 

supplementation study in pregnant women was detected. The effects of supplementation on 

postpartum were satisfactory in raising the level of retinol in breast milk, increasing the 

supply of vitamin A to children, and also to increase the concentration of secretory 

immunoglobulin A in colostrum. Effects of reduced maternal morbidity and infant were not 

described. Supplementation is not recommended for reducing morbidity of both mother and 

child in Brazil, but to improve the nutritional status of the mother's vitamin. Supplementation 

in pregnant women must be taken into consideration since the benefits lately elucidated. 

 

Descriptors: vitamin A, dietary supplements, postpartum, pregnancy, human milk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

A deficiência de vitamina A (DVA) continua sendo um problema de relevância para a 

saúde pública em todo o mundo
1
, inclusive no Brasil

2,3
, tendo em vista que a vitamina A (VA) 

possui um papel importante, por sua atuação em diversas funções no organismo humano.  

Programas como a suplementação de VA no pós-parto, diversificação dietética e 

fortificação de alimentos com a VA são iniciativas usadas para melhorar o estado nutricional 

da vitamina em mulheres e para aumentar o seu conteúdo no leite materno
1
. 

A suplementação de mulheres no pós-parto é considerada uma estratégia 

potencialmente efetiva para simultaneamente melhorar o estado nutricional de VA em 

mulheres e crianças em aleitamento materno
1
. Entretanto, alguns estudos apontam a 

necessidade de se rever se as doses de suplementação são suficientes e cumprem a finalidade 

de melhorar a saúde infantil
4-6

. 

No Brasil, desde 1983 estratégias de controle da DVA têm sido empregadas, como a 

suplementação de megadoses para crianças dos 6 aos 59 meses de idade, residentes nas áreas 

de maior risco (Nordeste, Vale do Jequitinhonha e Mucuri em Minas Gerais, Vale do Ribeira 

em São Paulo)
7
. Em 2005, o Ministério da Saúde (MS) instituiu o Programa Nacional de 

Suplementação de Vitamina A, honrando o acordo feito nas Nações Unidas, para monitorar a 

DVA e suas consequências no Brasil
8
. O objetivo do programa é garantir a suplementação de 

VA para os grupos mais afetados no país que são as crianças menores de 5 anos e as mulheres 

no pós-parto residentes nas áreas de maior risco
3,7-10

.  

Porém, os dados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher 

– 2006 (PNDS)
3
 mostram alarmantes prevalências de inadequação de retinol sérico em todo o 

Brasil, não apenas nas regiões consideradas como de risco pelo MS
8
, com 17,4% de crianças 

menores de 5 anos de idade e 12,3% das mulheres em idade reprodutiva (15 a 49 anos) 

classificadas como deficientes, principalmente no Sudeste
3
, confirmando outros achados 

regionais
9
. 

Em 2012, o Governo Federal anunciou um novo programa social que tem como 

objetivo diminuir o número de famílias com filhos menores de 6 anos de idade em situação de 

pobreza, o Brasil Carinhoso
11

. Dentro do programa estão incluídas diversas ações, entre as 

quais está a distribuição de suplementos de VA e ferro para crianças com idade entre 6 e 59 

meses de idade
11

. Com relação à VA, foi previsto a sua distribuição para as crianças durante 

as Campanhas Nacionais de Imunização, com a meta de alcance de todos os municípios 

brasileiros, integrantes do Plano Brasil Sem Miséria, até o final do ano de 2012
12,13

. Vale 



ressaltar que as mulheres no pós-parto não estão incluídas no Brasil Carinhoso, sendo apenas 

contempladas pelo Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A
8
. 

Em 2011, a Organização Mundial da Saúde (OMS)
1 

revisou os protocolos de 

suplementação de VA para grupos vulneráveis e após extensa discussão sobre evidências 

científicas do seu impacto em mulheres no pós-parto encontrou que ela é efetiva em melhorar 

o status da VA das mães e crianças. No entanto, o impacto sobre a mortalidade nesse mesmo 

grupo não foi claramente evidenciado nos estudos internacionais. 

Ainda em 2011, a OMS passou a recomendar a suplementação com VA em gestantes, 

com doses diárias ou semanais, através da análise dos achados científicos que mostraram 

benefícios para este grupo populacional, considerado de risco para a DVA
14

. 

Com base no descrito acima, o objetivo deste artigo foi realizar uma revisão 

sistemática acerca das evidências sobre o impacto da suplementação com VA durante a 

gestação ou puerpério, em mulheres adultas brasileiras, nos resultados obstétricos, no teor de 

VA do leite materno, nas condições de saúde e no status de VA do binômio mãe-filho.  

MÉTODOS 

De acordo com o Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analysis (PRISMA Statement)
15

, a seleção dos artigos incluídos no presente trabalho ocorreu 

a partir de uma abrangente pesquisa nas bases de dados eletrônicas PubMed, Scopus, Web of 

Science e Lilacs. O objetivo foi de encontrar ensaios clínicos controlados para avaliação do 

impacto da suplementação com VA durante a gestação ou puerpério em mulheres adultas 

brasileiras, nos resultados obstétricos, no caso dos estudos envolvendo gestantes, e seus 

efeitos sobre o leite materno e na saúde da mãe e de seu filho. 

Na presente revisão a busca bibliográfica ficou restrita a estudos publicados nos 

idiomas português, espanhol e inglês. Os descritores utilizados para a busca bibliográfica 

estão sumarizados na Tabela 1. Esses foram determinados através dos termos contidos no 

DeCS (Descritores em Saúde) para os termos em português e no MeSH (Medical Subject 

Headings) para os em inglês. Esta revisão não possui um protocolo de registro. Inicialmente, a 

busca ocorreu no mês de setembro de 2012, sendo então realizada uma nova busca em abril de 

2013 para possível identificação de novas publicações. 

Adotaram-se os seguintes critérios de inclusão para seleção dos estudos: artigos 

originais, do tipo ensaio clínico, conduzidos no Brasil e com a participação de mulheres 

adultas e saudáveis; realização de suplementação com VA, durante a gestação ou puerpério, 

em conjunto ou não com vitamina E. A inclusão de estudos com suplementação das vitaminas 



A e E, em conjunto, deve-se ao fato de que, no Brasil, os suplementos distribuídos pelo 

Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A
10

 para puérperas apresentam as duas 

vitaminas em associação. Porém as quantidades de vitamina E são consideradas muito 

pequenas nas cápsulas dos suplementos. Nos trabalhos envolvendo puérperas estas também 

não deveriam ter recebido suplementação com VA durante a gestação. 

Dentre os critérios de exclusão dos artigos estão: não terem sido conduzidos no Brasil; 

a suplementação ter sido realizada em outros grupos que não gestantes ou puérperas; estudos 

conduzidos com animais; estudos que utilizaram suplementação de um micronutriente em 

associação com a VA, salvo a exceção da vitamina E; gestação de mais de um feto; e a 

presença de doenças crônicas entre as participantes. 

 O processo de coleta de dados foi feito a partir da leitura dos títulos e dos resumos dos 

estudos disponíveis. Os artigos encontrados nessa primeira etapa foram selecionados para 

uma análise mais aprofundada, que buscou identificar as publicações relevantes, de acordo 

com os critérios de inclusão/exclusão. Como complementação à busca de evidências 

científicas, foram consultadas as listas de referências bibliográficas de cada artigo incluído na 

revisão para a identificação de algum provável estudo de importância que pudesse não ter sido 

encontrado anteriormente.  

 Somente os trabalhos que tiveram aprovação em Comitê de Ética em Pesquisa foram 

incluídos no presente estudo. Foram considerados como resultados significativos, em cada 

estudo, aqueles que apresentaram um p-valor < 0,05 e/ou medidas de associação com 

respectivo intervalo de confiança (IC 95%) que não compreendesse o valor 1, dentro do IC. 

 A qualidade metodológica dos estudos incluídos na revisão sistemática foi avaliada 

através da escala de Jadad
16

, que avalia a qualidade de ensaios clínicos, com base em 

informações sobre a questão da randomização, do estudo ser do tipo “duplo-cego” e da 

necessidade de comentários sobre as possíveis perdas amostrais com o decorrer da pesquisa. 

Esta escala varia de 0 a 5 pontos, considerando estudos de alta qualidade aqueles com 

pontuação maior que 3. Dois pesquisadores conduziram todo o processo de busca 

bibliográfica e seleção dos artigos (PARN, CS).  

 

RESULTADOS 

 Através da busca eletrônica, com o uso das palavras-chave, foram identificados 

inicialmente 58 estudos. Após esta etapa, esses artigos foram submetidos a uma primeira 

análise, por meio dos títulos e resumos disponíveis, onde foram excluídos 30 trabalhos. Os 28 

estudos restantes foram considerados adequados para uma avaliação total de seu conteúdo 



para seleção dos elegíveis. Ao final desta etapa seis artigos foram incluídos na revisão de 

literatura. Detalhes da busca dos estudos estão descritos através de um fluxograma na Figura 

1. 

 Nenhum estudo a respeito da suplementação com megadose de VA durante a gestação, 

conduzido no Brasil, foi encontrado.  A busca literária encontrou três ensaios clínicos 

randomizados
4,17,18

 que avaliaram o impacto da suplementação com megadose de VA no pós-

parto imediato, sobre as concentrações de VA no colostro, 6 e 24h após a intervenção, e 

também no leite maduro, 30 dias após a suplementação. Esses estudos também avaliaram o 

impacto de diferentes megadoses vitamínicas no conteúdo de VA do leite maduro 4 semanas 

pós-parto. 

    A busca ainda incluiu outros três ensaios clínicos
19-21

. Um deles avaliou o impacto da 

suplementação com VA no pós-parto imediato sobre os teores de imunoglobulina A secretora 

(SIgA) no colostro
19

. Os outros dois avaliaram os efeitos da suplementação sobre a morbidade 

materno-infantil
20,21

, bem como nas concentrações de retinol do leite materno nos períodos 

pós-parto imediato e 2 meses pós-suplementação
21

, e ainda sobre a presença de 

intercorrências de saúde infantil
20

. 

A maioria dos estudos
4,17-20 

foi realizado em hospitais de cidades da região Nordeste 

do Brasil, sendo um em Recife – PE e quatro em Natal – RN. Essa região é uma das áreas 

cobertas pelo programa do MS de distribuição de megadoses de VA para crianças e mulheres 

no pós-parto. Um ensaio incluído foi conduzido na região Sudeste do Brasil, área não 

pertencente ao programa de distribuição das megadoses de VA do MS
10,21

. Nos estudos 

citados, todas as participantes eram adultas, saudáveis, com partos à termo e que não 

receberam suplementação com VA na gestação. 

 Os estudos incluídos estão nos idiomas português e inglês, já que não se encontrou 

nenhum artigo em espanhol que atendesse aos critérios de inclusão/exclusão. Na presente 

revisão não foi possível a realização de uma meta-análise devido às diferentes características 

dos artigos incluídos. 

 Na Tabela 2 estão sumarizadas as características dos artigos incluídos, com relação ao 

local onde foram conduzidos, o momento em que a intervenção foi realizada, as doses de 

suplementos administradas, o número de participantes em cada estudo e os principais 

resultados. 

 A avaliação da qualidade dos manuscritos, pela escala de Jadad
16

, mostrou a existência 

de erros metodológicos em quase todos os estudos incluídos nesta revisão (Tabela 2). Com 

relação à randomização, quatro artigos descreveram em seus métodos a realização deste 



procedimento quanto à distribuição dos participantes dentro de cada grupo de 

intervenção
4,18,20,21

. Apenas os estudos de Fernandes et al.
20

 e Martins et al.
21

 utilizaram o 

termo “duplo-cego”. A última questão, dentro da escala utilizada, refere-se à ocorrência de 

perdas amostrais e ao relato das causas dessas perdas com o decorrer do estudo. Nesta 

avaliação os estudos de Bezerra et al.
4
, Martins et al.

21
 e Fernandes et al.

20
 apresentaram todas 

as informações necessárias, explicitando os motivos das perdas. Um dos artigos faz referência 

a ocorrência de perdas, mas não revela as causas da mesma
18

. 

Ribeiro et al.
17

 avaliaram o efeito da suplementação com VA nas concentrações de 

retinol no colostro em 91 mulheres no pós-parto a partir da coleta de uma amostra sanguínea e 

duas de leite antes e 24h após a suplementação. No início da suplementação (0h) e 24h após, 

os grupos controle e suplementado apresentaram concentrações séricas de 1.3 ± 0.4 e 1.4 ± 

0.4 µmol/L (7% deficiência) e 3.5 ± 1.7 µmol/L e 3.3 ± 1.8 µmol/L (p>0.05) no colostro 0h, 

respectivamente. Após 24h da suplementação, o retinol do leite no grupo suplementado 

aumentou de 3.6 ± 1.9 para 6.8 ± 2.6 µmol/L (p<0.0001). O estudo ainda mostrou que as 

mulheres com concentração de retinol no colostro inadequada no tempo 0h (<2.04 mol/L) 

transferiram mais retinol para o colostro do que aquelas com adequadas concentrações, no 

tempo 24h (um aumento de 326.1% e 86.5%, respectivamente).  

Bezerra et al.
18

 realizaram um ensaio clínico para avaliar o efeito da suplementação 

materna com uma dose única de palmitato de retinol no pós-parto, a fim de proporcionar VA 

para o lactente. No estudo 85 mulheres foram distribuídas aleatoriamente em dois grupos, um 

que recebeu uma dose única de 200.000 UI e o outro que recebeu zero UI. Com base nas 

concentrações de retinol obtidas no leite materno e por meio de simulações, o consumo de VA 

entre as crianças 24h e 30 dias pós-parto foi calculado.  

O fornecimento diário de retinol aos recém-nascidos através do colostro, 24h do pós-

parto, foi de 1.63 µmol para os controles e 2.9 µmol para o grupo experimental, considerando 

ingestão adequada de 1.40 µmol/dia e volume de leite consumido de 500 mL/dia. Trinta dias 

após o parto, estes valores foram de 0.64 µmol/dia (controle) e 0.89 µmol/dia (grupo 

experimental), o que corresponde a um aumento de 39% na concentração de retinol no grupo 

suplementado, em relação ao grupo controle, ou 64% da recomendação para crianças de zero 

a seis meses. O estudo mostrou que a suplementação materna com 200.000 UI de palmitato de 

retinol no pós-parto imediato e a promoção de práticas de amamentação, são eficientes para 

melhorar o estado nutricional de VA para o binômio mãe-filho
18

. 

Em outro estudo, Bezerra et al.
4
 avaliaram o efeito de duas megadoses diferentes de 

palmitato de retinol sobre as concentrações de retinol no leite materno de mulheres saudáveis. 



A amostra incluiu 199 mulheres saudáveis até 16 horas após o parto. As mulheres foram 

aleatoriamente alocados em 3 grupos e suplementadas no período pós-parto com uma única 

dose de palmitato retinol de 200.000 UI (S1), nova dose dupla de 200.000 UI, em um 

intervalo de 24 h (S2), ou nenhuma suplementação, chamado grupo controle (C) . A média de 

retinol do colostro para o tempo de 0h foi semelhante em todos os grupos (p=0,96), e as 

concentrações médias de retinol no colostro foram de 94,8 ± 40 mg/dL (3,31 ± 1,40 µmol/L), 

92,2 ± 52 mg/dL (3,22 ± 1,81 µmol/L), e 91,9 ± 53,5 mg/dL (3,21 ± 1,87 µmol/L), para os 

grupos C, S1 e S2, respectivamente. A concentração de retinol no leite maduro diferiu entre 

os grupos C e os grupos S1 e S2 (p<0,05).  

Quatro semanas após o parto, a análise da variância dos valores de retinol por volume 

de leite apresentou uma diferença significativa nas 3 médias (p=0,013), que foram de 36,6 ± 

17,4 mg/dL (1,28 ± 0,61 µmol/L) (C) , 51,0 ± 28,6 mg/dL (1,78 ± 1,00 µmol/L) (S1) e 55,2 ± 

31,5 mg/dL (1,93 ± 1,10 µmol/L) (S2). No entanto, essa diferença foi encontrada apenas entre 

o grupo C e os grupos suplementados (p<0,05). O menor percentual de deficiência materna 

foi observado no grupo S2 (20,7%), em comparação com os grupos S1 (34,5%) e o C 

(46,7%), sendo a classificação do primeiro grupo como moderadamente deficiente e as duas 

últimas como muito deficiente. Neste estudo, as variáveis analisadas - adequação do consumo 

de VA, a origem alimentar: animal ou vegetal, a idade materna, número de partos, o estado 

nutricional antropométrico, hemoglobina gestacional, tipo de parto e sexo do recém-nascido - 

não foram associados com as concentrações de retinol do leite
4
. 

 Lima et al.
19

 avaliaram os efeitos da suplementação com VA no pós-parto imediato 

sobre as concentrações de SIgA no colostro de 96 parturientes. As 52 integrantes do grupo 

suplementação (S) receberam uma mega dose com 200.000 UI de palmitato de retinol no pós-

parto imediato. Coletaram-se amostras de colostro pela manhã, administrando-se o 

suplemento logo em seguida nas integrantes de S. Após 24h, uma nova coleta foi feita. No 

tempo 0h (antes da suplementação) as médias dos teores de SIgA foram semelhantes em 

ambos os grupos, com 829,1±337,6 mg/dL no controle (C) e 827,3±249,8 mg/dL em S (p= 

0,52). No tempo 24h após a suplementação as concentrações médias da SIgA, no grupo S, 

foram significantemente maiores que em C, sendo 501,2±54,5 mg/dL e 349,9±177,2 mg/dL, 

respectivamente (p<0,00001). No período de 24h após o parto as concentrações de SIgA 

foram menores do que aqueles encontrados no pós-parto imediato (0h), porém a queda foi 

menor no grupo S (39,5%) do que no C (58,4%). 

 O efeito da suplementação materna com megadoses de 400.000 UI e 200.000 UI de 

palmitato de retinol na ocorrência de problemas de saúde nos filhos dessas, foi avaliado por 



Fernandes et al.
20

 em estudo randomizado, triplo-cego que acompanhou essas crianças do 

nascimento até os seis meses de vida. Um total de 276 mulheres recebeu a suplementação, 

dentre as quais 134 receberam 400.000 UI (G1) e 142 receberam 200.000 UI (G2). A 

intervenção ocorreu cerca de 8-10 dias após o parto, onde uma nova suplementação foi 

conduzida com 200.000 UI para G1 enquanto que G2 recebeu um placebo. Ao final do 

estudo, 115 crianças de G1 e 109 de G2 foram acompanhadas durante os seis primeiros meses 

de vida.  

Mensalmente, todas as crianças foram acompanhadas em ambulatório pediátrico da 

instituição vinculada aos pesquisadores e nos casos de ocorrência de algum problema de 

saúde entre estas visitas, as mães deveriam retornar com seus filhos à mesma unidade de 

saúde. Um exame oftalmológico foi realizado com as crianças para identificação de sinais de 

xeroftalmia
20

. 

Os resultados do estudo mostram que entre as intercorrências com as crianças não 

foram encontradas diferenças significativas entre os grupos – diarreia (risco relativo (RR): 

0.96 [IC 95%: 0.72–1.28]), febre (RR: 0.92 [IC 95%: 0.75–1.14]), otite (RR: 0.94 [IC 95%: 

0.48–1.85]) e insuficiência respiratória aguda (RR: 1.03 [IC 95%: 0.88–1.21]). A necessidade 

de reidratação venosa e uso de antibióticos também não diferiu significativamente entre os 

grupos de crianças – reidratação venosa (RR: 2.08 [IC 95% CI: 0.64–2.07]) e necessidade de 

uso de antibiótico (RR: 0.80 [IC 95%: 0.43–1.47]). A análise ajustada para o aleitamento 

materno mostrou que o tempo de duração desta prática não adicionou benefícios na redução 

dos problemas com as crianças. Não foram relatados casos de toxicidade e nenhuma criança 

apresentou sinais de xeroftalmia
20

. 

Em Ribeirão Preto – SP, Martins et al.
21

 conduziram um ensaio randomizado, duplo-

cego e controlado por placebo onde participaram 61 puérperas, sendo que 31 receberam 

suplemento com 200.000 UI (G1) e 30 receberam cápsula contendo óleo de soja (C), as quais 

foram acompanhadas pelo período de um ano. A intervenção ocorreu entre 20 e 30 dias pós-

parto. Amostras de sangue e leite materno foram coletadas antes da suplementação e três 

meses após o parto, sendo que neste último momento também foram coletadas amostras 

sanguíneas dos bebês. A média de retinol sérico entre as puérperas aumentou 

significantemente em G1 em comparação com suas concentrações pré-suplementação, 

observando-se 1.17 µmol/L e 1.05 µmol/L, respectivamente (p=0.026). Houve também um 

aumento quando se compara as concentrações de retinol entre o G1 e C pós- suplementação, 

sendo este último com média de 1.02 µmol/L (p=0,032).  



Uma redução das concentrações de retinol no leite materno ocorreu no G1 quando 

comparado com os teores pré-suplementação, onde as médias foram, respectivamente, de 1,93 

µmol/L e 1,34 µmol/L (p<0,0001) e também entre as concentrações pós-suplementação, com 

média de 1,56 µmol/L (p=0,0003). Outro resultado foi a diferença significativa na prevalência 

de DVA no leite materno após a intervenção, de 16,1% em G1 e de 55,6% no C (p=0,002). 

Entre as crianças, a prevalência de DVA foi de 66%, sendo a média da concentração de 

retinol no grupo controle de 0,64±0,3 µmol/L e de 0,69±0,26 µmol/L no suplementado
21

. 

 

DISCUSSÃO   

 Apenas seis estudos conduzidos no Brasil foram encontrados a respeito dos efeitos da 

suplementação com megadoses de VA e suas possíveis consequências tanto para a mãe como 

para seu filho. O número limitado de trabalhos e as diferenças metodológicas empregadas em 

cada estudo dificultam a generalização dos resultados observados. 

Devemos enfatizar, primeiramente, que a adoção do leite materno para analisar o 

estado nutricional de VA da população estudada (concentração de retinol no leite) é 

considerada uma boa opção. Esta análise supre informações sobre o fornecimento de leite 

para o lactente, prediz o status de VA da mãe e de seu filho e não requer de amostra 

sanguínea
4,22

. 

Os aspectos positivos dos estudos incluídos nesta revisão estão principalmente na 

melhora do estado nutricional de VA materno, sendo que os conceptos são beneficiados pelo 

aumento dos teores de retinol e de imunoglobulinas no leite materno. As mulheres 

suplementadas com baixas concentrações séricas pré-suplementação foram mais beneficiadas 

que aquelas com concentrações normais.  

Estes achados representam uma vantagem principalmente para os lactentes, pois o 

colostro tem um papel chave inicial no inventário da VA. Sua relevância também reside no 

fato de que as imunoglobulinas apresentam grande papel na proteção contra infecções que 

podem acometer o recém-nascido, ressaltando o papel de destaque que a VA apresenta no 

sistema imunológico. Esse maior consumo de anticorpos pelos recém-nascidos pode trazer 

uma maior proteção contra doenças infectocontagiosas e consequentemente redução da 

morbidade em lactentes
23

. 

Entretanto, mesmo com essa maior oferta de VA, não foram evidenciados benefícios 

para o estado nutricional de VA dos recém-nascidos em aleitamento materno, conforme 

resultados de alguns artigos incluídos. Esse fato pode servir de base para possíveis 



implicações futuras na questão sobre a real necessidade de suplementação no puerpério de 

mulheres brasileiras. 

A fisiologia no início da vida extra-uterina pode justificar os resultados encontrados 

nos recém-nascidos
24

. Os conceptos nascem com reduzidas reservas hepáticas de retinol, 

cerca de 50% menores que suas mães
21

, e ainda existe uma imaturidade fisiológica 

gastrointestinal de crianças com menos de 6 meses de idade, influenciando na absorção de 

VA, mesmo em populações bem nutridas
21

. Outro ponto é sobre um questionamento acerca 

do ponto de corte utilizado para avaliar o status de VA de crianças menores de 6 meses de 

idade
25

. Talvez esses fatores possam influenciar no real benefício da suplementação de 

puérperas na saúde e estado nutricional de VA nos filhos dessas mulheres. 

Suplementar puérperas com megadoses acima daquelas recomendadas pela OMS
26

, 

mostrou não trazer nenhum tipo de benefício adicional na redução da morbidade infantil.  

Importante ressaltar outro ponto que torna essa suplementação desaconselhada, que é a 

ocorrência de possíveis efeitos tóxicos oriundos de quantidades excessivas de VA, mesmo 

que nenhum caso tenha sido descrito nos estudos incluídos
20

. 

A suplementação durante o puerpério não mostrou implicações na redução da 

morbidade infantil, sugerindo então que esta seja desaconselhada para esta finalidade, sendo 

sugerida apenas para melhora do estado nutricional de VA das puérperas e do leite materno. 

Outros estudos corroboram os achados desta revisão, como os de Caminha et al.
27

 que 

sugere que os reais efeitos da suplementação com VA no pós-parto ainda necessitam ser mais 

bem esclarecidos. A recomendação mais recente da OMS
1
 leva em conta que esta prática não 

traz resultados favoráveis na redução e prevenção da morbidade e mortalidade materna e 

infantil, assim desaconselhando a suplementação nas mulheres durante o período pós-parto. 

Um ponto importante é que a suplementação com VA em puérperas é considerada 

uma estratégia potencialmente efetiva para simultaneamente melhorar o estado nutricional de 

VA de mulheres e lactentes. Porém estudos têm demonstrado que a recomendação prévia de 

suplementação com dose única de 200.000 UI não é efetiva na manutenção de concentrações 

satisfatórias de VA
5,6

. Sendo assim, a administração de uma segunda dose de 200.000 UI de 

VA até 6 semanas pós-parto é atualmente sugerida para melhorar as concentrações dessa 

vitamina durante o período da lactação
28

. 

No entanto, essa afirmativa é contestada conforme os resultados das pesquisas 

brasileiras. Nos estudos de Bezerra et al.
4
  e Fernandes et al.

20 
a vantagem da dupla dose foi 

moderada comparada com a dose única de 200.000 UI e é insuficiente para apoiar a hipótese 

que deu origem aos estudos. A dose dupla de VA não aumentou significantemente o conteúdo 



de retinol no leite em 4 semanas pós-parto em comparação com a dose única
4
, bem como não 

apresentou nenhum efeito na redução na morbidade infantil
20

; entretanto, pesquisas futuras 

são necessárias para determinar o momento ótimo para administração da segunda dose de VA. 

A falta de estudos conduzidos com gestantes brasileiras a respeito dos efeitos da 

suplementação com VA para o binômio mãe-filho deixa uma lacuna sem provas sobre os 

benefícios e/ou malefícios desta intervenção na população brasileira. Talvez pelo fato do MS 

nunca ter considerado as gestantes como público alvo de seus programas de erradicação da 

DVA,  isso seja uma justificativa para a falta de estudos abordando este tema. A OMS 

recomenda a suplementação de VA para gestantes residentes em regiões onde a DVA é um 

problema de saúde pública, para combate da cegueira noturna
14

. A suplementação durante a 

gestação traz impactos positivos, como no aumento das concentrações séricas de retinol 

maternas e do recém-nascido, na formação das reservas hepáticas de retinol do concepto, na 

redução da prevalência de cegueira noturna gestacional, anemia ferropriva e sobre a 

morbidade materna, porém são necessárias mais análises para confirmar a proteção contra a 

mortalidade materna
24,29-32

. 

Deve-se ressaltar que a suplementação com megadoses de VA não é a única estratégia 

para combate da DVA. Intervenções com resultados a médio e longo prazo, como o aumento 

do consumo de alimentos enriquecidos com VA e incentivo a uma dieta diversificada, com 

consumo de alimentos fontes de VA, principalmente os de origem animal, também devem ser 

estimulados
1,14,33,34

. 

Outras intervenções tem se mostrado promissoras para o combate das carências de 

micronutrientes no grupo materno-infantil, inclusive de VA, como a assistência nutricional 

durante o pré-natal (ANPN). Chagas et al.
35

 avaliaram o impacto de uma proposta de ANPN 

(que incluiu medidas de intervenção para prevenir a tratar a DVA), sobre as prevalências de 

cegueira noturna e anemia em gestantes atendidas em uma maternidade pública do Rio de 

Janeiro. Os resultados foram positivos, pois os autores demonstraram que a ANPN foi um 

fator de proteção contra esses desfechos. Com esses achados os autores concluíram que a 

ANPN traz efeitos benéficos na saúde materna e consequentemente reduz o impacto de 

possíveis intercorrências gestacionais, associadas com a carência de VA e ferro. 

Os resultados dos estudos brasileiros citados nesta revisão são de grande valor. 

Todavia, estudos com maior amostragem, maior rigor no delineamento do estudo e 

conduzidos em diferentes regiões do país são necessários para melhor compreensão dos 

efeitos da suplementação em mulheres durante o pós-parto e suas conseqüências. Essa questão 



deve considerar também, a morbimortalidade materna e infantil, e ainda o metabolismo de 

altas doses de VA sobre o organismo da mulher.
1,14

. 

Finalmente, estudos futuros sobre a suplementação em grupos de risco para DVA são 

necessários e seus resultados podem contribuir para a adequação do programa de 

suplementação do Governo Federal
8
 em vigor no Brasil e para otimizar os efeitos da 

intervenção na saúde materna e de seus filhos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A carência de VA, para a saúde do grupo materno-infantil, é de grande relevância e 

muito bem documentada, o que faz com que essa deficiência não deva ser negligenciada pelas 

autoridades de saúde brasileiras. Há uma necessidade de que o MS reveja os programas de 

combate a DVA no Brasil, principalmente o Programa Nacional de Suplementação de 

Vitamina A, para reformulação dos mesmos, ampliando sua cobertura para as outras regiões 

do país. 

Apesar dos efeitos benéficos da suplementação com VA no puerpério, sugere-se a 

adoção das novas recomendações da OMS, com a suplementação de gestantes, e não mais de 

puérperas, nas regiões consideras endêmicas para a DVA no Brasil. Futuramente o Brasil 

Carinhoso deve ser estendido para outras partes do país, com a inclusão não só das crianças, 

mas também das gestantes e ainda contemplar um plano de monitoramento e avaliação do seu 

impacto no estado nutricional de VA do binômio mãe-filho. 

Também é importante a adoção das medidas a médio e longo prazo para o controle e 

prevenção da DVA, que devem ser incorporados como ações de saúde na Atenção Básica 

voltadas para toda população do Brasil, podendo assim, contribuir com resultados mais 

satisfatórios em conjunto com a suplementação da VA. A ANPN tem demonstrado bons 

resultados sobre a redução da carência de micronutrientes em gestantes, com isso, o 

nutricionista tem papel de destaque na prevenção e controle da DVA. 

Estudos que avaliem a suplementação com VA na gestação, conduzidos no Brasil, são 

necessários para trazer importantes informações sobre a relevância desta intervenção na 

população brasileira.                    
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Figura 1 – Diagrama do processo de seleção dos estudos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Estudos identificados através da 

busca eletrônica (n = 58) 

 

Estudos adicionais identificados 

através de outras fontes (n = 0) 

Estudos após remoção em 

duplicata (n = 58) 

Estudos selecionados (n = 58) 

Estudos excluídos 

por não se 

encaixarem nos 

critérios de inclusão 

através da análise dos 

títulos e resumos. 

(n = 30) 

Estudos completos avaliados para 

elegibilidade (n = 28) 

Estudos completos 

removidos (n = 22) 

10 não foram 

conduzidos no Brasil; 

11 foram conduzidos 

com crianças ou 

animais; 

1 estudo era do tipo 

transversal. 

 

 

 

Estudos incluídos na análise 

qualitativa (n = 6) 

Estudos incluídos na análise 

quantitativa (meta-análise)  

(n= 0) 



Tabela 1 – Descritores usados na busca eletrônica pelas publicações. 

Descritores em português Descritores em inglês 

Vitamina A; 

Suplementos Dietéticos; 

Período pós-parto;  

Gravidez; 

Leite humano; 

Colostro; 

Pré-natal. 

Vitamin A; 

Dietary supplements;  

Postpartum period; 

Pregnant women; 

Milk, human; 

Colostrum;  

Prenatal. 

Para a realização desta pesquisa utilizou-se dos operadores lógicos: OU/OR; E/AND; E NÃO/AND NOT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 2 – Descrição dos estudos incluídos na revisão sistemática. 

Referên

cia 

Cidade 

onde foi 

conduzi

do o 

ensaio 

clínico 

Momento de 

administração 

do suplemento 

Dosagem de 

vitamina A 

Número 

de 

participan

tes 

Resultados Pontuação 

escala de 

Jadad 

Puerpério 

Fernandes 

et al.20 

(2012) 

Recife - 

PE 

Pós-parto 

imediato (1ª dose) 

e de 8 a 10 dias 

pós-parto (2ª dose 

para G1) 

Palmitato de 

retinol -

400.000 UI 

(G1) e 

200.000 UI 

(G2) 

276 – 134 

(G1) e 142 

(G2) 

Não ocorreram diferenças 

significativas entre os grupos de 

tratamento para as 

intercorrências infantis 

avaliadas. 

5 

Bezerra et 

al.4 

(2010) 

Natal - 

RN 

Pós-parto 

imediato, com 

intervalo de 24h 

entre uma dose e 

outra em S2. 

Palmitato de 

retinol – 

200.000 UI 

(S1); dupla 

dose 200.000 

UI com 

intervalo de 

24h (S2) e 

controle (C). 

143 – 30 

(C); 55 (S1) 

e 58 (S2) 

Não foram encontradas 

diferenças significantes nos 

teores de retinol no colostro 

entre os grupos (p>0,05). No 

leite maduro o teor de retinol 

diferiu significantemente entre 

S1 e C  

(p<0,05). 

<3 

Martins et 

al.21 

(2010) 

Ribeirão 

Preto - SP 

Suplementação 

entre o 20° e 30° 

dias pós-parto 

Palmitato de 

retinol - 

200.000 UI 

(G1) e óleo de 

soja (C) 

61 – 31 

(G1) e 30 

(C) 

Aumento das concentrações de 

retinol sérico no grupo 

suplementado em comparação 

com a pré-suplementação e com 

as concentrações dos indivíduos 

do controle  

(p=0,032); diferença na 

prevalência de carência de VA 

no leite materno entre os grupos  

(p=0,002). 

<3 

Lima et 

al.19 

(2012) 

Natal -RN Pós-parto 

imediato 

Palmitato de 

retinol – 

200.00 UI (S) 

e controle (C) 

96 – 52 (S1) 

e 44 (C) 

Aumento das concentrações de 

SIgA no colostro entre as 

integrantes de S em comparação 

com C (p<0,00001). 

<3 

Ribeiro et 

al.17 

(2009) 

Natal - 

RN 

Até 16h pós-parto Palmitato de 

retinol – 

200.000 UI 

(S1) e sem 

suplementaçã

o (C) 

91 -  

47 (S1) e 44 

(C) 

 

Aumentos das concentrações de 

retinol no colostro no S1 24h 

após suplementação  

(p<0,0001). Mulheres com 

teores deficientes de retinol no 

colostro no tempo 0h 

transferiram maior quantidade 

de retinol ao colostro nas 24h 

pós-suplementação. 

<3 

Bezerra et 

al.18 

(2009) 

Natal - 

RN 

Pós-parto 

imediato 

Palmitato de 

retinol –  

200.000 UI 

(S1) e 0 UI 

(C) 

85 – 55 (S1) 

e 30 (C) 

Aumento das concentrações de 

retinol no leite materno nos 

momentos 24h e 30 dias pós-

suplementação 

 (p<0,05). 

<3 

p - nível de significância; VA – vitamina A; SIgA – imunoglobulina secretora A. 

 

 

 

 



8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante dos resultados desta pesquisa, sugere-se que a ANPN pode ter apresentado um 

importante papel dentro do contexto avaliado, das carências de micronutrientes, em especial a 

de VA. Essa questão é de relevância, pois a deficiência desta vitamina é considerada um 

problema de saúde pública em diversas partes do mundo em desenvolvimento, especialmente 

no grupo materno-infantil. 

Os resultados encontrados corroboram, apesar das limitações, com as evidências 

apontadas pela literatura científica, que comprovam que o cuidado nutricional durante a 

gestação, traz diversos benefícios para a mulher grávida e para seu concepto. Entretanto, o 

que chama a atenção foi o impacto alcançado após as mudanças na rotina assistencial, 

observando a prevalência de CN encontrada no segundo momento avaliado nesta pesquisa, 

podendo dessa formar afirmar que a CN no período específico foi praticamente erradicada, 

pois apenas um caso foi diagnosticado. No entanto, não é possível afirmar que somente a 

expansão da ANPN ocasionou tal resultado, já que outros fatores podem também ter 

contribuído para a redução significativa do desfecho avaliado, tais como, as condições de 

saneamento, a escolaridade, o número de consultas de pré-natal, histórico de aborto, as 

melhores condições perinatais, entre outros. 

Apesar disso, a atual pesquisa reforça que as estratégias preconizadas para o 

enfrentamento da DVA em gestantes, como a adoção do estímulo ao consumo de alimentos 

fonte e enriquecidos com a VA e também a suplementação com esta vitamina (apesar de que 

neste estudo as doses suplementadas não eram consideradas como megadoses e respeitavam a 

ingestão máxima aceitável de VA para gestantes), possuem um grande valor.  

Outros achados merecem destaque, com relação à redução da inadequação do ganho 

de peso gestacional total e na ocorrência de BPN, na redução de recém nascidos pequenos 

para idade gestacional e no histórico de abortos, comparando-se os achados de 1999-2001 

com os de 2007-2008. Porém, afirmar que essas mudanças foram resultado da reestruturação 

da atenção pré-natal da unidade também não é possível. 

Considerando os achados da presente dissertação e os resultados de outras pesquisas, 

ressaltam-se as recomendações dos comitês internacionais de saúde que preconizam que a 

gestante deva receber atenção nutricional durante este momento único, incluindo dentro das 

rotinas de pré-natal em todo o país a ANPN. Isso serve de base para que a intervenção não 

seja iniciada apenas quando uma gestante for considerada como de risco obstétrico, mas que 

também sirva como uma ferramenta de promoção da saúde. 



O Brasil ainda necessita dar muitos passos adiante com relação ao combate da DVA 

gestacional, pois parece que este problema é negligenciado pelas autoridades de saúde, não 

considerando esta carência dentro do escopo de intercorrências que acometem as grávidas do 

país. Com a revisão sistemática da literatura foi possível constatar que o puerpério ainda 

recebe mais atenção com medidas de saúde pública e também de pesquisas científicas, 

deixando uma lacuna sobre evidências do impacto da suplementação com VA em gestantes 

brasileiras. Isso serve como incentivo para futuras pesquisas nesta população, as quais, 

dependendo dos resultados, possam de alguma forma sensibilizar o MS sobre tal intervenção 

e ainda preconizando as novas recomendações da OMS, as quais incentivam a suplementação 

com megadoses não mais em puérperas, mas sim em gestantes. 

Ampliar a atenção com nutricionista mostra-se ser uma ferramenta de grande utilidade 

e impacto para melhora das condições de saúde da gestante e consequentemente de seu 

concepto, no que diz respeito à DVA e a CN.  

Recomendações: 

I. A atenção nutricional deve fazer parte das rotinas de pré-natal no Brasil em todos os 

níveis de assistência e atenção deve ser dada à DVA;  

II. O uso da investigação da CN gestacional por meio de entrevista padronizada e 

validada é fortemente indicado e deve ser incorporado nos procedimentos de avaliação 

da gestante durante o pré-natal, visto sua praticidade, exequibilidade e baixo custo; 

III. Estudos futuros sobre o impacto da suplementação com VA em doses seguras em 

gestantes, recomendadas pela OMS, devem ser desenvolvidos. Estes podem servir 

para proporcionar subsídios para a atualização dos programas nacionais 

implementados pelo MS, bem como contribuir para a elaboração dos protocolos de 

suplementação para o combate à DVA do país, não só em puérperas, mas também em 

gestantes. 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PARECERES DOS COMITÊS DE ÉTICA REFERENTES AO ESTUDO CARÊNCIA DE VITAMINA A NO 

BINÔMIO MÃE-FILHO E DISTRIBUIÇÃO INTRAPLACENTÁRIA DE RETINOL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 



ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA REFERENTE AO ESTUDO ETAPA COMPLEMENTAR DO 

PROJETO DE PESQUISA AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL PRÉ-

NATAL NO RESULTADO OBSTÉTRICO :  PERFIL DE SAÚDE E NUTRIÇÃO DE PUÉRPERAS E 

RECÉM-NASCIDOS DA MATERNIDADE ESCOLA DA UFRJ NOS PERÍODOS DE 2007-2008. 
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	INTRODUÇÃO
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	Em 2011, a Organização Mundial da Saúde (OMS)1 revisou os protocolos de suplementação de VA para grupos vulneráveis e após extensa discussão sobre evidências científicas do seu impacto em mulheres no pós-parto encontrou que ela é efetiva em melhorar o...
	Ainda em 2011, a OMS passou a recomendar a suplementação com VA em gestantes, com doses diárias ou semanais, através da análise dos achados científicos que mostraram benefícios para este grupo populacional, considerado de risco para a DVA14.
	Com base no descrito acima, o objetivo deste artigo foi realizar uma revisão sistemática acerca das evidências sobre o impacto da suplementação com VA durante a gestação ou puerpério, em mulheres adultas brasileiras, nos resultados obstétricos, no teo...

