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RESUMO 

Insegurança alimentar (IA) é definida pela perda do acesso à alimentação 

adequada e tem avançado mundialmente nos últimos cinco anos, se associando a 

efeitos negativos na saúde humana, incluindo a gestacional e neonatal. O 

objetivo dessa tese foi investigar a magnitude da situação da IA no período 

perinatal e  avaliar, em gestantes de risco, a associação da IA, do apoio social 

(AS) e desfechos neonatais: a adequação de peso, a ocorrência de doenças e o 

aleitamento materno (LM).  Para tal, conduziram-se dois estudos: uma Revisão 

Sistemática da Literatura investigando-se os desfechos gestacionais e neonatais 

da IA e um estudo analítico observacional onde se verificou a associação da IA e 

do AS com fatores sociodemográficos, gestacionais e neonatais em gestantes de 

risco atendidas num HU da região metropolitana do Rio de Janeiro, de agosto de 

2017 a janeiro de 2020. A Revisão sistemática da literatura baseou-se nas 

diretrizes do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analyses, utilizando os termos e descritores “food security”, “food insecurity”, 

“pregnancy” and “newborn”. Trinta e sete estudos foram selecionados e 

constatou-se que os desfechos da IA relacionados à saúde mental e aqueles 

referentes à qualidade e diversidade dietética foram os mais encontrados em 

gestantes. Para o estudo analítico foram realizadas duas investigações. Na 1ª 

avaliou-se 260 gestantes, para testar a relação entre AS e IA, além da relação 

com variáveis sociodemográficas e gestacionais. Foram utilizados modelos 

logísticos multinomiais, com estimador odds ratio (OR) e intervalos de 

confiança (IC 95%). O AS de interação positiva diminuiu a chance de IA 

moderada/grave (OR=0,97, IC95%:0,96;0,98), sendo importantes nessa 

associação a baixa renda (OR=18,8, IC95%: 2,1;69,7) e a hipertensão (OR=3,2, 

IC95%: 1,2;10,6). Na segunda investigação foram avaliados 142 recém-nascidos 

de gestações de  risco  e investigou-se a relação da IA e do AS  e de fatores 

gestacionais e sociais com desfechos ao nascimento. Foram aplicados modelos 

hierárquicos para cada desfecho (nível de significância de 5% para cada nível). 

O não recebimento de benefício social se associou ao peso excessivo (OR= 0,2; 

IC95%: 0,03;0,8), o consumo de bebidas alcoólicas (OR=17,0; IC95%: 2,1;37,2) 

e menos de 8 consultas de pré-natal (OR=6,1; IC95%: 1,3;17,8) se associaram  à 

má-formação neonatal à doença prévia da mãe (OR=10,0;IC95%: 1,4;22,2). A 

IA (OR=15,5; IC95%:1,9;24,5) e as doenças respiratórias do recém-nascido 

(OR=33,5; IC 95%: 3,9;58,5) aumentaram a chance de ausência da oferta de 

LM. Os resultados apontam para a importância da atenção à saúde mental de 

gestantes e àquelas com hipertensão, da promoção do acesso à renda e da 

intensificação da rede de apoio para mitigar as formas mais severas de IA em 

gestantes e melhorar a saúde e acesso ao LM em recém-nascidos. 

Palavras chave: insegurança alimentar; apoio social; gestação; recém-

nascidos 
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ABSTRACT 

 Food security (FI) is defined by the loss of access to nutritionally adequate 
food, which has advanced worldwide in the last five years and  is associated with 
negative effects on human health, including gestational and neonatal health. The 
purpose of this thesis was to evaluate the effects of FI on maternal and child 
health. Women treated at a reference hospital for risk pregnancies in the 
metropolitan region of Rio de Janeiro (UH) from August/ 2017 to January/2020 
were evaluated. The relationship of social support (SS) on health and nutrition 
conditions of newborns of pregnant women attended during the study period was 
also evaluated.A systematic review of the literature was carried out based on the 
guidelines of the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-
Analyzes, using different bibliographic bases and previously defined terms and 
descriptors (“food security”, “food insecurity”, “pregnancy” and “Newborn”). 
The quality of the studies was defined based on the criteria of the Joanna Briggs 
Institute Reviewers’Manual. Thirty-seven studies were selected and a variety of 
instruments were found for the assessment of FI. FI outcomes related to mental 
health and those related to quality and dietary diversity were the most found in 
pregnant women and, in the neonatal period, low birth weight, prematurity, birth 
congenital defects and early weaning were found.For the analytical study with 
UH pregnant women and their newborns, two investigations were carried out. In 
the first, 260 pregnant women were evaluated to test the relationship between SS 
and FI, also testing the relationship of these variables with socio-demographic 
and gestational ones.Multinomial logistic models were used, with a relative risk 
ratio (OR) estimator and confidence intervals (95% level). The SS positive 
interaction dimension was a protective factor for moderate / severe FI (OR = 
0.97, 95% CI: 0.96; 0.98) and in this association, income below 1 minimum 
wage (OR = 18.8, 95% CI: 2.1; 69.7) and the presence of arterial hypertension 
(OR = 3.2, 95% CI: 1.2; 10.6) were risk factors for moderate / severe FI.In the 
second investigation, 142 newborns from clinical risk gestations were evaluated 
to investigate the effects of AI and AS, as well as socio-demographic and 
gestational factors on birth outcomes: weight adequacy, diseases and 
breastfeeding (BM). Hierarchical models were tested for each outcome, 
considering as significant associations, at each level, those with p-value <0.05. 
Failure to receive social benefits was associated with excessive weight (OR = 
0.2; 95% CI: 0.03; 0.8), alcohol consumption (OR = 17.0; 95% CI: 2.1;37.2) and 
less than 8 prenatal meetings care (OR = 6.1; 95% CI: 1.3;17.8) were the factors 
associated with birth defects and the existence of mother's previous disease (OR 
= 10.0; 95% CI: 1.4;22.2), FI (OR = 15.5; 95% CI: 1.9;24.5) and respiratory 
diseases of the newborn (OR = 33.5; 95% CI: 3.9;58.5) were risk factors for the 
absence of BM at birth. It was concluded that the mental health care of FI 
pregnant women, the promotion of access to income, especially in pregnant 
women with chronic diseases such as hypertension and the intensification of the 
support network for positive interactions can mitigate the most severe forms of 
FI in pregnant women, improve health conditions and the access to breast 
feeding for newborns. 

             Keywords: food insecurity; social support; pregnancy; newborns 
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Apresentação 

 

A ideia para este estudo surgiu a partir de minha prática no ensino, 

pesquisa e extensão como docente, por mais de 20 anos, da Faculdade de 

Nutrição Emília de Jesus Ferreiro da Universidade Federal Fluminense, junto às 

Unidades de Assistência Neonatal de Hospital Universitário da Região 

metropolitana do Rio de Janeiro.   

Após algumas investigações a respeito do crescimento físico do recém-

nascido com ou sem enfermidades, surgiu a necessidade de caracterizar as 

diversas influências que incidem na qualidade de vida e de saúde da mulher no 

período pré-natal, ou mesmo antes deste, sobre os desfechos fetais e dos 

neonatos. Isto se torna particularmente importante, nas gestações já com algum 

risco clínico.  

Muito já se conhece a respeito das doenças e complicações clínicas da 

gravidez, seus sinais e sintomas e suas consequências sobre a saúde e o estado 

nutricional do recém-nascido. A literatura também demonstra algumas 

investigações apontando fatores psicossociais desfavoráveis, como 

complicadores de gestações, acarretando desfechos adversos para a mãe e seu 

filho.  

Muitas lacunas porém, existiam e ainda existem nos conhecimentos sobre 

os sinergismos entre esses fatores e os aspectos desfavoráveis de gestações de 

risco e se estes podem potencializar a ocorrência de resultados adversos à 

condição clínica e nutricional dos neonatos.  

O contato com a temática da insegurança alimentar trouxe valiosas 

informações que apontaram lacunas sobre seus efeitos na gravidez, no parto e 

em desfechos neonatais imediatos e tardios.  

Assim, foi desperto o interesse por este estudo e por desenvolvê-lo como 

um projeto de doutoramento junto ao Instituto de Nutrição Josué de Castro da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (INJC/UFRJ) e que, ao ser aprofundado, 

trouxe à tona uma segunda temática que se associa à insegurança alimentar –  o 

apoio social, ambas pesquisadas pela Profa. Rosana Salles-Costa do Programa 
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de Pós Graduação em Nutrição da UFRJ, coordenadora do o Grupo 

Interdisciplinar de estudos sobre Segurança Alimentar e Nutricional (GISAN).  

Com isto, foi desenhado um estudo longitudinal denominado 

“Insegurança Alimentar, Apoio Social e os desfechos de gestações de risco”. 

Esse estudo investigou as consequências da insegurança alimentar e o nível do 

apoio social percebido pelas gestantes no início da gestação e sobre as condições 

de saúde da criança ao nascimento e até o sexto mês de vida.   

O presente projeto de doutoramento se insere nesse trabalho e se propõe 

a avaliar os desfechos neonatais em associação à insegurança alimentar e o apoio 

social prevalente ao início das gestações já classificadas como de risco clínico, 

que são extremamente deletérias para o binômio mãe-filho. 

O aprofundamento nos estudos e manuscritos do doutoramento gerou a 

motivação para a criação do GISAN Materno-Infantil, como uma extensão do 

Grupo GISAN coordenado pela Profa. Rosana Salles-Costa.  

Alguns questionamentos puderam ser respondidos por este estudo e a 

evidência da suscetibilidade social, em que vivem gestantes e seus filhos, 

tornou-se mais marcante, sobretudo quando esta primeira etapa do estudo se 

finda no auge de umas das situações de saúde mais críticas dos últimos tempos, a 

pandemia do Covid-19,  trazendo um panorama de incertezas que acentuam as 

vulnerabilidades sociais e de saúde para a população materno-infantil. 

Como base no exposto, essa tese foi elaborada nas seguintes sessões, 

além desta apresentação: introdução, fundamentação teórica, objetivos do estudo 

(geral e específicos), os métodos referentes aos três artigos produzidos como 

resultados desta tese (formatados com base nos periódicos selecionados para 

publicação e suas referências independentes), conclusão, considerações finais e 

todas as referências citadas na tese. Ao final, incluíram-se os anexos com o 

instrumento de coleta de dados e demais informações relevantes a esse trabalho. 
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1. Introdução 

 

Gestações de risco são aquelas acompanhadas de complicações que 

prejudicam a saúde, associadas a fatores clínicos e sociais adversos (COSTA et 

al., 2014). São definidas por idade precoce (menor do que 18 anos) ou avançada 

(acima de 35 anos) e pela ocorrência de morbidades na mulher como diabetes, 

hipertensão e eclâmpsia e, no recém-nascido, má-formação, baixo peso de 

nascimento e prematuridade, por exemplo (MADI et al., 2012; COSTA et al., 

2014).    

Dentre os fatores sociais associados às gestações de risco, a insegurança 

alimentar (IA) se destaca por potencializar tais complicações (HOSEINI et al., 

2018). 

A IA é definida pela irregularidade no acesso à alimentação de qualidade 

em quantidade suficiente, comprometendo a garantia à saúde e o crescimento e 

desenvolvimento normais (FAO, 2009), ferindo o direito humano à alimentação 

adequada (PALMEIRA et al., 2019). Segundo o último relatório da Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO 2019) em 2018, 

cerca de 2 bilhões de pessoas tinham algum grau de IA moderada ou grave.   

A IA se contrapões às condições inerentes ao amplo conceito de 

Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) que no Brasil é definido pela Lei 

Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN, 2006) como “a 

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

qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras 

necessidades essenciais” (CONSEA, 2006, BURLANDY, 2007).  

Existem no mundo alguns instrumentos para medir a IA, baseados na 

experiência dessa condição (PÉREZ-ESCAMILLA e SEGALL-CORRÊA, 

2008). No Brasil a IA é avaliada por instrumento validado para a população 

brasileira – a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA) – que 

dimensiona a percepção da fome pelas famílias por meio de escala de aferição 

(SEGALL-CORRÊA et al., 2003; PANIGASSI et al., 2008; SEGALL-

CORRÊA, 2014). 

A IA tem sido considerada um bom indicador de pobreza e associada 

comumente à baixa renda (PANIGASSI et al., 2008; LIGNANI et al,2010; 

BEZERRA et al., 2017; RAGHUNATHAN et al., 2017), às desigualdades 
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raciais e menor escolaridade (SALLES-COSTA, 2008; PIMENTEL et al., 2009). 

Condições negativas de saúde também têm sido relacionadas ou preditas pela 

IA, inclusive em crianças e lactentes (COOK et al., 2004; BARROSO et 

al.,2008; ANTUNES et al., 2010; FERNALD et al., 2016; GELLI et al., 2017).  

As mulheres, principais responsáveis por garantir a aquisição, o preparo e 

o cuidado alimentar com a família são as mais vulneráveis à IA tanto na zona 

rural quanto na urbana (TACOLI et al., 2015; TACOLI, 2017; OXFAM, 2019) e 

com elas, menores de 18 anos, principalmente crianças e recém nascidos. 

Nas mulheres grávidas, a IA aumenta a condição de vulnerabilidade 

própria das gestações (LARAIA et al., 2006; LARAIA et al., 2010; LARAIA et 

al., 2015;HOSEINI et al., 2018), diminuindo a qualidade de vida da gestante 

(MOAFI et al., 2018) em especial nas gestações de risco, trazendo  complicações 

à saúde da gestante, tanto a  física (LARAIA et al., 2010; LEBSO et al., 2017; 

HOSEINI et al. 2018)  quanto a mental (SIDEBOTOM et al., 2013; BORDERS 

et al., 2017; AYYUB et al., 2018; GARMAN et al., 2019), além de comprometer 

a qualidade dietética (BRUNST et al. 2014; GAMBA et al., 2016) e propiciar 

desfechos desfavoráveis ao nascimento como defeitos congênitos ao nascimento 

fortemente associados à IA em  famílias de recém-nascidos nos Estados Unidos  

(CARMICHAEL et al., 2007) e maior ocorrência de partos prematuros em 

gestantes experienciando IA (DOLATIAN et al., 2018).  

Aspectos sociodemográficos adversos da vida da gestante podem 

também ser considerados de risco, tais como ausência de companheiro, o acesso 

inadequado ao pré-natal, o desemprego, a baixa escolaridade, a baixa renda, 

entre outros (ALMEIDA et al., 2012). Adicionam-se a esses, os fatores 

psicológicos como estresse, a ansiedade e a depressão que acarretam 

preocupação com o curso da gestação (LARAIA, 2006; PEREIRA & LOVISI 

2008; ALMEIDA et al., 2012).  

O precário apoio social relaciona-se ao estresse na gestação, trazendo 

prejuízos à saúde. O apoio social é definido como um “pool” de recursos 

possibilitados pelas relações interpessoais capazes de fornecer cuidado, 

confiança, empatia, informações para a solução de problemas e estímulo ao 

engajamento em atividades de auxílio coletivo que sejam prazerosas para o 

indivíduo (GRIEP et al., 2005). Chor e colaboradores (2001) e Griep e 

colaboradores (2005) propuseram, para a sua mensuração, na população 
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brasileira, o uso da Escala de Apoio Social adaptada do Medical Outcomes Study 

dos Estados Unidos (SHERBOURNE & STEWART, 1991).  

Acredita-se que fatores como o baixo apoio social, juntamente com 

outras variáveis sociodemográficas desfavoráveis possam precipitar a IA, 

prejudicando o acesso alimentar desde a aquisição até a preparação e consumo, 

(CASEY et al., 2004; HROMI-FIEDLER et al., 2011). A associação inversa  

entre a IA e o baixo apoio social foi verificada em alguns estudos como o de 

Interlenghi & Salles Costa (2014) em população de baixa renda da região 

metropolitana do Rio de Janeiro e o de Natamba e colaboradores (2017) com 

gestantes africanas.  

Por se acreditar que o parto possa ser precedido por um período de maior 

ansiedade, chegando ao extremo de demandar precoce hospitalização, o suporte 

emocional e psicológico e o apoio social devem fazer parte da assistência à 

mulher, minimizando inclusive a IA (PAULUCCI et al., 2011).  

As evidências apresentadas justificaram este estudo  que foi realizado 

com gestantes de uma região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro 

expostas a riscos na gravidez, esperando-se elucidar o papel de aspectos 

sociodemográficos e do apoio social na predição da IA nesse grupo vulnerável 

de mulheres e as consequências dessas condições em aspectos ligados a saúde da 

gestante e do recém-nascido, considerando-se que estudos com essa proposta 

ainda são escassos. 
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2. Revisão da Literatura 

 

2.1. Gestações de Risco: características e desfechos neonatais  

Gestações de risco são representadas por aquelas em que fatores clínicos 

ou sociais adversos podem alterar o curso saudável da gravidez, trazendo 

agravos à saúde da gestante e/ou do recém-nascido (BRASIL, 2010; COCO et 

al., 2014). 

Embora a gravidez seja uma condição fisiológica na vida da mulher, 

diversos fatores como doenças prévias, alimentação inadequada, ambiente 

insalubre podem acarretar condições que a compliquem e tragam doenças para a 

gestante e para o feto (ARAUJO et al., 2012; AZRIA et al., 2012). 

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), em 2015, 303 mil 

mulheres no mundo morreram devido a complicações, enquanto que houve 2.6 

milhões de natimortos e 2.7 milhões de recém-nascidos morreram antes dos 28 

dias de vida (ONU, 2018; Organização Mundial da Saúde, 2020).   

A literatura demonstra largamente as consequências pouco favoráveis de 

estados patológicos que podem atingir as gestantes e que englobam desde 

sintomas usuais como náuseas, vertigens, constipação, até situações mais graves, 

como o diabetes, a hipertensão arterial sistêmica (HAS), a obesidade e as 

infecções (OTT et al., 2018). Num estudo com mulheres grávidas na região 

Norte do Brasil, os fatores pré-existentes mais frequentemente associados a 

complicações na gravidez foram a obesidade (35%) e HAS (8%) e os 

acometimentos mais prevalente durante a gravidez foram a infecção urinária 

(39,9%), o ganho de peso excessivo (30,4%), anemia (14%), risco de aborto 

(11%) e HAS (10,4%) (SAMPAIO et al., 2018). Padilha e colaboradores (2007) 

verificaram que a obesidade pré-gestacional foi associada a maiores chances de 

desordens hipertensivas na gestação (OR=6.3; 95%CI=1.9-20.5). Estas 

desordens podem chegar ao extremo da eclâmpsia e a pré-eclâmpsia.  Condições 

identificadas intra-útero e que comprometem a saúde fetal, como as síndromes 
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genéticas e má formações (SHAPIRA et al., 2006), também definem as 

gestações de risco.  

Além de fatores biológicos ou clínicos que caracterizam este tipo de 

gestações, fatores sociodemográficos adversos também podem conferir perfil de 

risco à gestação (COSTA et al., 2014).  Incluem-se nestes determinantes 

sociodemográficos, a idade da mãe avançada (acima dos 35 anos) ou precoce 

(menor de 18 anos), o hábito do tabagismo, etilismo e/ou uso de drogas, a baixa 

escolaridade, a ausência de companheiro, o desemprego e o acesso inadequado 

ao atendimento pré-natal (GAMBA et al., 2016).  Adicionam-se a esses, os 

fatores psicológicos como estresse, a ansiedade, a depressão e a ausência de 

suporte social (LARAIA, 2006; NATAMBA et al., 2017). 

Dentre as consequências das gestações de risco para o feto/recém-nascido 

são apontadas a prematuridade, a inadequação do peso ao nascimento, as 

limitações ou mesmo ausência do aleitamento materno, a ocorrência de doenças 

e os sintomas clínicos diversos, que inclusive demandam cuidados intensivos do 

recém-nascido, a exemplo das más formações neurológicas e cardíacas e os 

problemas respiratórios e metabólicos (COSTA et al., 2014).  

Segundo Azria e colaboradores (2012), é possível definir um desfecho 

deletério ao nascimento e no período imediato a ele através das características 

como o Apgar inferior a 7 no quinto minuto, intubação traqueal, necessidade de 

unidade de cuidados intermediários antes de 4 dias de nascimento ou de terapia 

intensiva em até 24 horas após  o nascimento, trauma ao nascer e mortalidade 

neonatal ou fetal antes da alta. 

Alguns estudos descrevem as consequências neonatais das gestações de 

risco, apontando os fatores a eles relacionados. Almeida e colaboradores (2012), 

por exemplo, estudando os fatores de risco para a prematuridade observaram que  

a renda mensal inferior a 2 salários mínimos e o estresse na gestação 

aumentaram  em  duas vezes mais as chances de nascimento de bebês 

prematuros. Campbell e colaboradores (2018) encontraram, em estudo com base 

de dados perinatais e neonatais no Canadá, a baixa escolaridade associada ao 

baixo peso de nascimento (BPN). A Pré-eclâmpsia (OR: 5.1; 95% CI, 3.0–8.6), 

doença cardíaca materna grave (OR: 2.3; 95% CI, 1.8–2.9) e o diabetes mellitus 

pré-existente (OR: 4.3; 95% CI, 1.5–12.3) foram associadas a maiores riscos de 

eventos neonatais adversos como baixo peso e prematuridade em estudo norte 
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americano com gestantes portadoras de doenças cardíacas diversas (OWENS et 

al., 2013).  

Os agravos perinatais podem repercutir na infância e até mesmo na vida 

adulta, o que marca a importância de esmerados cuidados à saúde da grávida no 

pré-natal e do recém-nascido (COSTA et al., 2014). 

Esses fatos tornam evidentes a importância da assistência materno-

infantil e da atenção multiprofissional integrada no atendimento pré-natal, que 

tem sido foco de atenção de profissionais e pesquisadores de todas as áreas de 

cuidados em saúde do binômio mãe e filho, com fins de melhorar as condições 

de vida e minimizar as complicações do período gestacional e do período pós 

parto, tanto para a mãe quanto para o recém-nascido (COSTA et al;. 2014; 

ENSP-FIOCRUZ, 2016; AMARAL, 2017).   

O acompanhamento pré-natal periódico é necessário para que a gravidez 

evolua com segurança. Ele deve considerar aspectos fundamentais como: 

receber com dignidade a gestante e seus familiares, fornecer informações para o 

entendimento das usuárias e adotar condutas e procedimentos benéficos para o 

desenvolvimento saudável da gravidez, parto e nascimento. Assim, a atenção 

básica à mulher no ciclo gravídico e puerperal compreende medidas de 

prevenção e promoção da saúde, além de detectar e tratar precocemente 

intercorrências que propiciem evolução desfavorável para a mãe e ou para o feto 

(RAMOS e CUMAN, 2009; MADI et al.,2012; SOUZA et al., 2012; MAJELLA 

et al., 2019). 

A seguir, serão abordados os fatores estudados nesse trabalho. 

 

2.2. Insegurança Alimentar 

A alimentação humana é influenciada por um conjunto de fatores bem 

categorizados que envolvem o estado socioeconômico, a cultura, a oferta da 

indústria, as influências do meio, fatores biológicos, entre outros (MAJOWICZ 

et al. 2016).  

Esses fatores trazem íntima relação com o conceito de SAN, que no país 

foi definida pela LOSAN no Brasil, de número 11.346 de 15 de setembro de 
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2006. A lei orgânica tem como base práticas alimentares promotoras de saúde 

que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica 

e socialmente sustentáveis (CONSEA, 2006, BURLANDY, 2007).  

A ausência de condições que garantam o acesso à alimentação adequada 

em quantidade e qualidade suficiente para garantir o desenvolvimento e 

crescimento dos indivíduos caracterizam a IA (FAO, 2009). A IA  é associada a 

condições sociais adversas frequentemente relacionadas à pobreza (JONES et al., 

2013). De acordo com o último relatório da Organização das Nações Unidas para 

a Alimentação e a Agricultura (FAO 2019) em 2018 cerca de 2 bilhões de 

pessoas tinham algum grau de IA  moderada ou /grave.  A Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) de 2013, que trouxe os últimos dados sobre 

SAN no país, revelou uma prevalência de 22,6% de IA nos domicílios do Brasil, 

equivalendo a 14,7 milhões nesta situação. Deste montante de domicílios, 14,8% 

se encontravam em IA leve, 4,6% em IA moderada e 3,2% em IA grave.   

A IA, portanto, é uma situação que fere o direito humano à alimentação 

adequada (PALMEIRA et al., 2019). Segundo Casemiro (2012), alimentação 

adequada não se refere unicamente ao alcance de um limite mínimo de calorias e 

macronutrientes, mas a um conceito integral de alimentação no qual, o acesso 

adequado às condições sociais, ecológicas e culturais, é importante para o 

conceito global que se tem de SAN. A autora aponta, também, o direito humano 

à alimentação adequada (DHAA) como uma função da sociedade e do Estado 

que tem o dever de proteger, promover e prover esse direito. 

O conceito de SAN veio após a Segunda Guerra Mundial com a 

preocupação de garantia de estoques mínimos de alimentos. Após esse período 

continuava o foco do problema do direito à alimentação na baixa produção 

alimentícia desencadeando o molde de agricultura baseada da monocultura e no 

uso de agrotóxicos. No entanto, essas medidas, ao contrário de garantir o direito 

à alimentação levaram à exclusão social e fome.  

A fome ganhou visibilidade no Brasil a partir dos trabalhos de Josué de 

Castro em 1946. Médico, sociólogo, geógrafo e político pernambucano, ele foi o 

autor do clássico “Geografia da fome”, dando voz aos dois terços da população 

global vítima do pouco acesso à alimentação em escala pandêmica. Seu livro foi 

amplamente traduzido e estudado no mundo por pessoas que desejavam 

conhecer o fenômeno da fome (CASEMIRO, 2012).  
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Em meados da década de 1980 a questão da fome novamente volta a ter 

seu aspecto socioeconômico ressaltado, quando em 1986, realizou-se a I 

Conferência Nacional de Alimentação e Nutrição (CNAN), onde foi adicionada, 

ao conceito e segurança alimentar, a qualificação de “nutricional” 

(NASCIMENTO e ANDRADE, 2010) com o intuito de abarcar o a condição do 

estado nutricional no conceito de segurança alimentar. 

O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) 

foi criado com o intuito de aconselhar e assessorar o presidente da República 

para as questões de alimentação em 1994. Foi desativado em 1995, reativado em 

2003 (CONSEA 2018)  e novamente desarticulado em 2019.  

Outras estratégias políticas foram estabelecidas com o intuito de 

assegurar o direito à alimentação adequada para o povo brasileiro. Em 2010 foi 

assinado o Decreto 7.272 que regulamentou a Lei 11.346, criando o Sistema 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), estabeleceu a Política 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN) e os parâmetros para a 

elaboração do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(PLANSAN) sobre seu sistema de monitoramento e avaliação (BRASIL, 2010). 

Ainda nesse breve percurso histórico, inclui-se a Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição (PNAN) publicada em 2013 que cita políticas de 

melhorias de acesso a alimentação saudável em quantidade suficiente 

(CASEMIRO, 2012).  

O campo da SAN se inter-relaciona com o Direito Humano à 

Alimentação Adequada, Soberania Alimentar, Agricultura comprometida com a 

Nutrição da população nacional, Saúde Pública e Sistemas Alimentares (JONES 

et al., 2013).  

Na ampla e global definição de SAN, destacam-se dois aspectos: o que se 

relaciona a) à garantia ao acesso nutricional frente à pobreza, às desigualdades 

sociais, com desfavorecimento socioeconômico de vulneráveis, e o segundo 

aspecto (b) que é aquele referente à segurança do alimento propriamente dita 

(alimento seguro), uma vez que a lei engloba a garantia do direito à alimentação 

de qualidade, livre de contaminantes de qualquer natureza, extrapolando, 

portanto, a noção exclusiva de adequação nutricional. A Organização Mundial 

da Saúde, em 2002 postulou que as políticas de alimentação e Nutrição deveriam 
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reconhecer a interação entre esses dois aspectos da segurança alimentar 

(MANNING, 2015). 

A ausência de condições, que garantam o acesso suficiente à alimentação 

saudável, deixa o indivíduo vulnerável à condição de IA.  Há múltiplas 

abordagens e instrumentos para a avaliação da IA.  No Brasil isto é feito através 

da Escala Brasileira de Insegurança alimentar (EBIA) validada em 2003 cuja 

última adaptação ocorreu em 2014 (SEGALL-CORRÊA et al, 2014). Trata-se de 

instrumento utilizado em estudos de base populacional no país, como a Pesquisa 

de Orçamentos Familiares (POF) (BRASIL, 2018). A EBIA é capaz de 

investigar a IA por meio das percepções da fome pelas famílias (SEGALL-

CORRÊA et al., 2003; PANIGASSI et al., 2008; SEGALL-CORRÊA, 2014; 

REICHENHEIM et al., 2016) 

Atualmente a EBIA é composta por 14 perguntas que admitem sim ou 

não como resposta e que buscam refletir o espectro da percepção da escassez de 

alimentos no domicílio, desde a preocupação com a sua falta, antes de que seja 

possível adquirir mais, até a completa  ausência de alimentos,  podendo afetar 

todos ou algum membro da família (SEGALL-CORRÊA, 2014). A EBIA foi 

considerada como indicador de risco de insegurança alimentar e como um 

referencial para identificar populações vulneráveis, avaliar e ajustar os 

programas e políticas públicas, podendo ser aplicada em todas as regiões e nas 

áreas rural e urbana (NOBRE et al., 2009; SEGALL-CORRÊA E MARÍN-

LEÓN, 2009). A EBIA é demonstrada no quadro 1 e propõe quatro categorias de 

classificação (SEGALL-CORRÊA & MARIN-LEON, 2009): 

(i) segurança alimentar e nutricional, quando não há restrição alimentar; 

(i)  insegurança alimentar leve, quando há preocupação ou incerteza quanto 

ao acesso de alimentos;  

(ii)  insegurança alimentar moderada, onde há restrições alimentares 

quantitativas especialmente em relação aos adultos 

(iii) insegurança alimentar grave, onde as restrições são quanti-qualitativas 

e/ou já atingem crianças.  
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Quadro 1: Escala Brasileira de Insegurança alimentar. (SEGALL-CORRÊA et 
al.,2014) 

 
 

Perguntas para famílias com apenas adultos (maiores de 18 anos ). 
 

1.Os moradores deste domicílio tiveram a preocupação de que os alimentos acabassem antes 
de poderem comprar ou receber mais comida? 

2.Os alimentos acabaram antes que os moradores deste domicílio tivessem dinheiro para 
comprar mais comida? 

3. Os moradores deste domicílio ficaram sem dinheiro para ter uma alimentação saudável e 
variada? 

4. Os moradores deste domicílio comeram apenas alguns poucos tipos de alimentos que 
ainda tinham porque o dinheiro acabou? 

5. Algum morador de 18 anos ou mais de idade deixou de fazer alguma refeição porque não 
havia dinheiro para comprar a comida? 

6.Nos últimos três meses, algum morador de 18 anos ou mais de idade, alguma vez comeu 
menos do que achou que devia porque não havia dinheiro para comprar comida? 

7.Algum morador de 18 anos ou mais de idade, alguma vez sentiu fome, mas não comeu 
porque não havia dinheiro para comprar comida? 

8.Algum morador de 18 anos ou mais de idade, alguma vez, fez apenas uma refeição ao dia ou 
ficou um dia inteiro sem comer porque não havia dinheiro para comprar comida? 

9. Algum morador com menos de 18 anos de idade, alguma vez, deixou de ter uma 
alimentação saudável e variada porque não havia dinheiro para comprar comida? 

10.   Algum morador com menos de 18 anos de idade, alguma vez, comeu menos do que 
deveria porque não havia dinheiro para comprar a comida? 

 
Perguntas adicionais para famílias com ao menos um menor de 18 anos 

 
11.Alguma vez, foi diminuída a quantidade de alimentos das refeições de algum morador 
com menos de 18 anos de idade, porque não havia dinheiro para comprar comida? 

12. Alguma vez, algum morador com menos de 18 anos de idade, deixou de fazer alguma 
refeição, porque não havia dinheiro para comprar comida? 

13. Alguma vez, algum morador com menos de 18 anos de idade, sentiu fome, mas não comeu 
porque não havia dinheiro para comprar comida? 

14. Alguma vez, algum morador com menos de 18 anos de idade, fez apenas uma refeição    ao 
dia ou ficou sem comer por um dia inteiro porque não havia dinheiro para comprar comida? 

Nota: (1) Todas as perguntas consideram apenas uma única opção de resposta (SIM; NÃO); (2) 
Grifo nas perguntas feito para destacar as principais questões abordadas em cada pergunta; (3) 
Essa é a versão oficial da escala aplicada na última Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 
2017/2019 e recomendada para os estudos que avaliam IA no país.  
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A IA é uma variável analisada tanto como exposição quanto desfecho, 

ora associada a fatores de exposição como renda, escolaridade, estresse ou apoio 

social, entre outros (BEZERRA et al., 2017; LIGNANI, 2019), ora associada a 

desfechos de saúde como hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares 

(YANG et al., 2018).  

Muitos fatores que se correlacionam à IA também  apresentam forte 

associação entre si, como os fatores sociais e de saúde.  Assim, a análise das 

covariáveis que atuam como fatores de confusão precisa ser considerada nas 

associações com a IA. Nesse sentido, exemplificamos o estudo de Interlenghi & 

Salles-Costa (2014), que investigaram a situação de IA em domicílios de uma 

região metropolitana do Rio de Janeiro em função do apoio social percebido, 

avaliaram a renda per capita, o número de moradores no domicílio, o 

abastecimento de água e a escolaridade do chefe de família, como potenciais 

confundidores na mediação da associação entre o apoio social e IA. 

A IA, como um indicador social da falta de acesso à alimentação no 

Brasil, indubitavelmente, se relaciona a diversas variáveis sociais como à renda 

familiar e aos preços dos alimentos (NASCIMENTO e ANDRADE 2010; 

LIGNANI et al., 2010).  Bezerra e colaboradores (2017) demonstraram em 

revisão sistemática, que dentre os fatores sociodemográficos associados à 

insegurança alimentar, a renda foi o que apresentou maior proporção de 

associação, seguida da escolaridade do chefe de família. Variáveis como a área 

geográfica também foram apontadas, demonstrando maior prevalência de IA em 

domicílios da área rural, além de número elevado de moradores no domicílio, 

como destacado pelos autores. 

Em outra revisão sistemática da literatura, conduzida para investigar as 

relações entre os indicadores sociais que determinam a IA em domicílios do 

Brasil foi verificado que ao menos um indicador era relacionado com a renda 

entre os estudos avaliados (LIGNANI, 2019). Segundo as autoras deste estudo, a 

renda apresentou associação direta com a IA ou a associação entre a IA e outro 

indicador social era mediada pela renda ou pela renda e um terceiro indicador 

social. O estudo demonstrou também que indicadores como escolaridade, 

situação empregatícia do chefe de família, raça, participação em programas de 

transferência de renda e desigualdade social, entre outros fatores, associaram-se 
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à IA, porém sempre com mediação da renda. As autoras propõem um modelo 

explicativo para essa associação (LIGNANI, 2019).  

Há portanto, uma clara sugestão de que a IA seja proposta como um 

indicador de desigualdade social dado o contexto em que ela é encontrada, de 

pobreza, precárias condições de moradia, saneamento básico, desemprego, 

desigualdades raciais e sociais, entre outros (PANIGASSI et al., 2008; JONES et 

al., 2013; BEZERRA et al., 2017; PALMEIRA et al., 2019; LIGNANI, 2019). 

Um grupo de pesquisadores de várias Universidades para a investigação 

da efetividade de programas políticos para a redução da IA no Canadá, o 

PROOF (FOOD INSECURITY POLICY RESEARCH , 2020) aponta a  IA 

tanto como  causa quanto consequência de problemas de saúde humana, como o 

diabetes e infecção pelo HIV. De acordo com os autores, os estudos de maior 

evidência, como os longitudinais com análises adequadas para causalidade são 

aqueles capazes de definir precisamente as relações de causa e efeito. Ainda 

segundo o grupo, pessoas com doenças como a infecção pelo HIV e o diabetes 

podem ser mais propensas a se perceberem em situação de IA. Mendy e 

colaboradores (2018) em estudo de investigação dos riscos de doenças e fatores 

sociodemográficos para a ocorrência da IA, verificaram que diabéticos e 

portadores de hipertensão arterial tinham maiores chances de se perceberem em 

situação de IA do que os não portadores dessas doenças (OR: 1.30; IC 95%:  

1,02;1,65 e OR: 1.51; IC 95%: 1.21;1.88). Embora o estudo tenha sido de 

desenho transversal e não seja possível analisar a relação causal, os autores 

apontam como relevantes esses resultados. 

Com relação à associação da IA com desfechos desfavoráveis na saúde, 

humana, são mais encontradas na literatura as investigações que consideram a 

IA como variável de exposição e não como desfecho de condições adversas de 

saúde. Medeiros e colaboradores (2017), em estudo no Nordeste do Brasil, 

embora não tenham analisado a associação entre IA e HIV, encontraram altas 

proporções de IA (66,5%) em pessoas vivendo com o vírus, um dos 

acometimentos de saúde mais associados à IA em países de maior 

vulnerabilidade social (ANEMA et al., 2009; MUDEREDZI et al., 2019).  

Em alguns outros estudos a IA foi associada a doenças crônico-

degenerativas como hipertensão obesidade e diabetes (YANG et al., 2018; 

VENCI & LEE, 2018; BERKOWITZ & FABREAU, 2015).  
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Tais resultados demonstram que as preocupações com a IA dos 

indivíduos extrapolam as condições socioculturais estendendo-se a preocupações 

com a saúde e agravando enfermidades. 

Na população infantil a IA também tem sido associada a desfechos de 

saúde, ilustrando a vulnerabilidade social das crianças  no âmbito da insegurança 

alimentar. Pimentel e colaboradores (2008), em Duque de Caxias (RJ) 

encontraram 72% de IA em famílias de menores de 30 meses, associada aos 

fatores socioeconômicos e à desnutrição. No mesmo município, foi verificado o 

baixo peso ao nascer associado ao déficit de peso para a altura em crianças em 

situação de IA (BARROSO et al., 2008) e, com a mesma população, foram 

constatados consumos inadequados de proteínas e energia (ANTUNES et al., 

2010). Souza et al. (2012), em creches estaduais de João Pessoa, (Paraíba) 

encontraram quase 60% de insegurança alimentar e verificaram que esta 

condição foi associada à baixa altura. Rocha et al. (2014) encontrou maior falta 

de informação em relação à alimentação infantil em famílias com IA (69%). 

Gubert e colaboradores (2016) encontraram associação entre a baixa estatura e 

diarreia com categorias de IA moderada e grave nas crianças que fizeram parte 

da PNAD de 2013.   

Segundo Burkhardt et al. (2012) a identificação da IA em consultas de 

atenção básica à criança é rara e assim os autores propuseram métodos para 

melhorar a qualidade do atendimento básico na infância para melhorar o seu 

diagnóstico. 

Agravos comuns à saúde da criança como as alergias alimentares e 

diarreias também são foco de discussões em que as relacionam à IA, no entanto, 

ainda são raros esses estudos, a maioria percorre a dimensão social ou as 

repercussões da IA no estado nutricional infantil. Uma das poucas investigações 

que abordam essas questões foi feita por e Rocha et al. (2014) verificando a 

associação da diarreia em crianças vivendo em situação de IA. Boye e 

colaboradores (2012) vão além, ressaltando que o problema mundial da alergia 

alimentar precisa ter como foco a segurança alimentar e nutricional, o alimento 

seguro e a qualidade da alimentação.  

De qualquer forma, é possível que a IA, nos contexto de agravos comuns 

à saúde infantil, perpasse por variáveis socioeconômicas que se relacionam à IA, 

uma vez que crianças de famílias de poucos recursos financeiros são mais 
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expostas aos fatores etiológicos das diarreias associadas à falta de saneamento 

básico, ao consumo de água e alimentos impróprios, bem como à introdução 

precoce de alimentos após desmame prematuro que possam causar intolerâncias 

ou veiculem partículas alergênicas (FERREIRA e SEIDMAN, 2007; 

GASPARIN et al., 2010; ROCHA et al., 2014). 

Estudo feito na África Oriental, investigando a IA e programas de 

transferência de renda sobre a diversidade dietética e qualidade nutricional de 

crianças pequenas revelou que a diminuição da IA levou a um aumento 

significativo do consumo de ferro, da diversidade alimentar e melhoria dos 

escores-z de peso para altura (GELLI et al.; 2017). 

Percebe-se, portanto, que os estudos já extrapolam as investigações e 

discussões dos fatores envolvidos na dimensão da insegurança alimentar para o 

âmbito da saúde-doença dos indivíduos, inclusive da população materno-infantil. 

Uma vez que a temática desse estudo envolve a IA no período 

gestacional e neonatal, são explorados esses aspectos a seguir. 

 

 

 

2.2.1. Insegurança Alimentar no Período Perinatal 

Muitos estudos existentes sobre a temática da IA na gestação a associam 

a fatores sociodemográficos adversos. Esses estudos apontam que mulheres em 

escalas marginais de insegurança alimentar apresentaram menor escolaridade, 

menor renda e são mais velhas do que aquelas com grau satisfatório de 

segurança alimentar e nutricional. Fatores como a renda, raça negra, idade e 

fatores psicossociais são fortemente associados à insegurança alimentar em 

gestantes (GODECKER et al., 2013;BORDERS et al., 2015). 

Vários autores apontam os fatores sócio econômicos e psicossociais 

como determinantes de IA em gestantes, ressaltando a necessidade de estudos 

subsequentes para determinar os efeitos desses fatores sobre a IA (LARAIA et 

al., 2006; RAMOS E CUMAN, 2009; LARAIA et al., 2010). 

A IA na gestação também pode ser responsável ou estar associada a 

fatores de saúde, inclusive nutricionais desfavoráveis, como distúrbios 

nutricionais a exemplo de mudanças adversas na composição corporal (WIDEN 
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et al., 2018),  o baixo peso ou obesidade (LARAIA et al., 2013), além de 

consumo inadequado de nutrientes (GEBREMEDIN et al., 2011; GAMBA et al., 

2016) e complicações clínicas (HOSEINI et al., 2018).  

Como apresentado na introdução desta tese,  transtornos associados ao 

estresse e à depressão também podem estar associados diretamente ou mediados 

pela  IA em gestantes (HEYNINGEN et al., 2017; TSAI et al., 2016). Desta 

forma, é importante determinar a magnitude dos efeitos da IA num período da 

vida em que a vulnerabilidade biológica já pode trazer consequências adversas 

para a saúde e para a qualidade de vida da mulher (MOAFI et al., 2018).  

Dentre as condições acima citadas como associadas ou sendo efeito da IA 

na gravidez, o estresse, ansiedade e depressão foram encontrados com mais 

frequência (SIDEBOTTOM et al., 2013; JEBENA et al., 2015; TSAI et al., 

2016; WOLDETENSAY et al., 2018). Inversamente, observou-se que a elevada 

auto-estima das gestantes associou-se a menores graus de IA (LARAIA et al., 

2006).  

Preocupações com o estado nutricional e o consumo alimentar de 

gestantes são verificadas nas investigações sobre a IA e esses aspectos nas 

gestações. Na e colaboradores (2016) demostraram a diminuição da diversidade 

alimentar em gestantes vivendo em IA em Bangladesh. Nunnery et al. (2017) 

também apontaram a relação entre IA com o baixo consumo de frutas e verduras 

e alto consumo de produtos industrializados dentre gestantes. De acordo com os 

autores, 43% de grávidas avaliadas no estudo na Carolina do Norte (Estados 

Unidos) vivenciavam IA. Em estudo com mulheres grávidas na África Oriental 

foi observado que a IA, comparada com a SA levou a menor diversidade 

dietética e menor consumo de ovos, carnes e pescados (p-valor <0,05) (KANG et 

al., 2018). 

Pesquisas têm demonstrado a a associação entre IA e fatores de 

complicação da gravidez, como Laraia et al. (2010). De acordo com os autores, o 

diabetes foi associado significativamente com IA, No estudo de Hoseini e 

colaboradores (2018) observou-se que gestantes com diabetes tiveram a 

ocorrência de pré-eclâmpsia e anemia associada à IA. Doenças cardiovasculares 

também foram foco de estudos quanto a IA de gestantes, como no estudo de 

Morales et al. (2016). Os autores observaram a melhora da saúde cardiovascular 

em gestantes participantes de programas de combate à IA nos EUA. A anemia 
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também já foi considerada como um achado clínico de forte associação em 

gestantes com a IA, conforme demonstra Oliveira e colaboradores em 2015. No 

Brasil, Oliveira et al (2017) relataram a relação entre hiperglicemia, e a 

hipertensão e IA em gestantes de uma capital do nordeste brasileiro (OLIVEIRA 

et al., 2017). 

Em relação à obesidade na gestação, Laraia et al. (2013) apontam a 

experiência da IA e restrição alimentar pretérita como fortes expositores a 

ganhos de peso excessivo na gestação. Essa parece ser uma condição paradoxal 

que é explicada pelo menor consumo de alimentos com maior teor de nutrientes 

e fibras, de mais difícil acesso e maior consumo de produtos industrializados 

ultra processados de alta densidade energética e de mais baixo custo (NA et al., 

2016; NUNNERY et al., 2017). Possivelmente essa explicação também se aplica 

à coexistência de hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares em gestantes 

vivenciando IA, além do que essa situação é uma reconhecida condição do 

aumento do estresse e suas consequências metabólicas na gestação, o que 

poderia explicar essas doenças (CARMICHAEL et al., 2007; LARAIA et al, 

2010). 

Estudos recentes estão empreendendo esforços de não só a avaliar os 

sintomas de gestantes em IA, mas investigar também a condição imunológica 

através de exames laboratoriais, como demonstram Vaidya et al. (2017) que 

verificaram baixos níveis do interferon-gama significativamente associados à IA 

em gestantes portadoras do vírus HIV. Ressalta-se que este foi um dos únicos 

estudos encontrados com essa abordagem. 

Apesar dos resultados dos estudos apresentados, é necessário maior 

conhecimento das repercussões da IA na saúde da gestante, sobretudo aquelas já 

com fatores de risco e complicadores da gravidez. Desfechos associados à IA  

em neonatos são menos reportados na literatura, inclusive à cerca da relação com 

a necessidade e duração da hospitalização dos recém nascidos. 

Poucos estudos, como o de Carmichael e colaboradores (2009) que 

observaram más-formações em recém-nascidos de gestantes que experenciaram 

IA, diferentemente daquelas em segurança alimentar (p<0,05), foram conduzidos 

com o intuito de verificar os desfechos neonatais da IA. Os autores realizaram a 

avaliação do desfecho através da Escala americana resumida de Insegurança 

Alimentar (BLUMBERG, et al., 1999), aplicada em famílias dos recém nascidos 
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com defeitos não genéticos e no grupo controle sem defeitos. Eles demonstraram 

que a insegurança alimentar foi associada a defeitos anatômicos de recém 

nascidos como a anencefalia, “spina bífida”, tetralogia de Fallot, transposição 

dos grandes vasos e possivelmente maior tempo de hospitalização dos neonatos. 

Segundo os achados neste estudo, o índice de massa corpórea materna e o uso de 

ácido fólico não se associaram à IA, entretanto foi identificada maior frequência 

de eventos estressantes nas mães de neonatos com mal formações. Os autores 

apontam a restrição alimentar na gestante e a vida estressante como associadas 

ao aumento do hormônio estimulador da corticotropina e dos níveis de 

corticosteroides o que poderia mediar tais defeitos anatômicos 

O baixo peso de nascimento (BPN) foi encontrado em crianças de 

famílias de região de alta prevalência de IA num estudo transversal em Duque de 

Caxias, no entanto não houve a investigação desta condição de exposição na 

gestação para a avaliação deste desfecho (BARROSO et al., 2007).  É possível 

que as mães dessas crianças já se encontrassem em situação de IA desde a 

gestação. Em estudo na Etiópia o BPN também foi um efeito encontrado da IA 

em gestantes (OR para IA = 4,42; IC95%: 1.02-22.25) (GIZAW & 

GEBREMEDHIN., 2018). 

Além desses somente mais cinco desfechos neonatais foram encontrados 

em associação a IA na gravidez, em 5 estudos somente: mortalidade neonatal 

(CAMPBEL et al., 2009), prematuridade (DOLATIAN et al., 2018), distúrbios 

auditivos neonatais (CASTILLO-CHAVEZ et al., 2019), síndrome de 

abstinência de psicofármacos (ROSE-JACOBS et al., 2018),  e consumo de leite 

materno (HANSELMAN et al., 2018). 

Com base nesses achados, é possível pensar na importância dos cuidados 

durante a assistência pré-natal ao longo do seu curso e no desfecho da gestação. 

A preocupação com esta abordagem aumentou nos últimos anos (COSTA et al., 

2014; MAJELLA et al., 2019). Essa preocupação é refletida no estudo de 

Heberlein et al. (2015) ao constatar que a assistência pré-natal individual ou em 

grupo foi capaz de minimizar a insegurança alimentar em uma amostra de 248 

gestantes de   baixa renda afiliadas a um hospital do sudeste norte-americano, 

ainda que em fase tardia da gravidez. Os autores apontam os cuidados pré-natais 

como uma fonte de educação em saúde e de gerenciamentos dos recursos 

familiares para a aquisição de alimentos.     
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Pressupõe-se que um dos desfechos desfavoráveis da IA em gestações, 

seja a dificuldade de implementação e manutenção do aleitamento materno. Os 

fatores abordados até então e que estão associados a gestantes com considerável 

grau do desfecho, tais como presença de mais filhos no domicílio, ausência de 

companheiro e/ou responsabilidade pelo sustento sócio financeiro do lar, estresse 

emocional, ansiedade e depressão (LARAIA, 2006; RAMOS & CUMAN, 2009, 

ALMEIDA et al., 2012 e MADI et al, 2012) possivelmente influenciam no 

aleitamento materno. Essa prática já é dificultada em recém-nascidos 

hospitalizados (PAIVA et al., 2013), acarretando num quadro nutricional 

desfavorável principalmente para os prematuros ou com doença que já 

apresentam obstáculos à amamentação.  Além disso, a insegurança alimentar 

pode conferir à mulher a crença de que seu leite não contém valor nutricional 

suficiente para garantir o crescimento e a saúde do recém-nascido, favorecendo o 

desmame precoce (WEBGIRARD et al., 2012). 

Contrariamente a esse pressuposto, Gomes e Gubert (2012) 

demonstraram que a prática da amamentação foi mais prevalente em crianças de 

domicílios com a presença da IA (cerca de 41% de aleitamento) comparados 

com os avaliados como de SAN (cerca de 29% de aleitamento). Apesar deste 

fato, cerca de 70% dos lactentes menores de 6 meses, de domicílios em IA, já 

recebiam outros alimentos além do leite materno. Ressalta-se que este estudo 

não inclui situações de risco ou de hospitalização.  

Dificuldades na amamentação já são inerentes ao processo de 

hospitalização de recém-nascidos (PAIVA et al., 2013). Os fatores sociais 

associados à insegurança alimentar, como escolaridade, baixa renda e ausência 

de companheiro podem tornar a permanência da mãe na Unidade hospitalar 

inconstante, sendo ainda um potencial fator de estresse materno adicional que 

dificulta a amamentação, requerendo um tempo maior de outras estratégias 

alimentares como o copinho, o “finger feeding” ou mesmo a sonda oro gástrica, 

o que indubitavelmente prolonga o tempo de hospitalização desses prematuros 

(GONTIJO et al., 2012; PAIVA et al., 2013). Adicionalmente, insegurança na 

efetividade da amamentação pode ocorrer em mulheres vivenciando a IA, 

conforme demonstra Webb-Girard e colaboradores (2012), somado a crença de 

produzirem um leite “fraco” mais frequente em mulheres em IA. 
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Pelo exposto, o entendimento de que a IA pode trazer consequências que 

extrapolam a saúde da mulher, podendo comprometer a saúde, o estado 

nutricional de recém-natos e a prática da amamentação tornam-se importantes 

ações de minimização dessa condição em famílias de baixo padrão sócio 

financeiro. 

 

2.3. Apoio Social 

  A vida em sociedade é marcada por inter-relações nos mais 

diversos níveis da convivência humana, que permite, muitas vezes, a instalação 

de conexões, de laços sociais entre os indivíduos que melhoram a sua qualidade 

de vida. As co-influências estabelecidas por essas relações refletem-se nas 

crenças e comportamentos e até estilos de vida individuais e coletivos. (CHOR 

et al., 2001; FONSECA e MOURA, 2008). 

O interesse pelo estudo do conjunto de relações do indivíduo e das 

influências que exercem sobre os aspectos pessoais e coletivos de sua vida vem 

sendo demonstrado há algumas décadas.  Chor et al. (2001), citando Berkman & 

Syme (1979) e Bowling (1997), ressaltam duas conceituações dentro da noção 

de “laços sociais”, a rede social e apoio social. A rede (network) seria uma “teia” 

de relações sociais que envolvem o ser humano e suas peculiaridades, ou seja, os 

aspectos que predominam em cada uma dessas relações com outros indivíduos 

ou grupos (contato e diversão com parentes e amigos, grupos religiosos com 

crenças comuns ou grupos de assistência material ou emocional, cooperativas, 

associações sindicais, entre outros). Hanson & Östergren (1987) foram mais a 

fundo definindo a “ancoragem social”, expressão que especifica a percepção que 

o indivíduo tem do vínculo que estabelece com outros indivíduos ou grupos.  

O conceito de apoio social, por outro lado, define o nível em que essas 

relações, teias ou ancoragens, cumprem determinados papéis ou funções na vida 

do indivíduo, como a função de dar apoio material, como é feito por algumas 

Organizações Não Governamentais (ONGs) ou instituições religiosas, 

oferecendo o apoio emocional ou afetivo, como também as relações na família e 

das amizades (CHOR et al., 2001), entre outros tipos de apoio. Cobb (1976) 

definiu apoio social como “a informação que leva o indivíduo a acreditar que é 
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querido, amado e estimado e que faz parte de uma rede social com 

compromissos mútuos”. Minkler (1985) ressaltou que o apoio social “deve ser 

compreendido como um processo recíproco, isto é, que gera efeitos positivos 

tanto para quem recebe como para quem oferece o apoio”. 

Barrera já em 1986 fazia alguma distinção entre as formas de apoio 

social. De acordo com o autor, teríamos as seguintes formas de apoio: (i) o apoio 

recebido (aquele efetivamente presente na vida do indivíduo), (ii) o apoio 

percebido (aquele que o indivíduo acredita receber, pois percebe que é um apoio 

que está disponível se precisar) e (iii) a rede social (a integração do indivíduo a 

um grupo e as inter-relações entre eles). De qualquer forma, é bastante 

importante a percepção da satisfação que o indivíduo tem sobre a freqüencia e 

qualidade das funções que cada tipo de apoio deve cumprir.  

Segundo Gonçalves e colaboradores (2011) parece haver uma hierarquia 

entre os conceitos, indicando ser o apoio social aquilo que representa a dimensão 

funcional, ao passo que a rede social representa a dimensão estrutural das 

relações sociais, apontando para a sua existência, mas não para a garantia de que 

cumpram algum papel de apoio ao indivíduo sob qualquer aspecto. 

Outros estudos demonstram que o apoio social pode ser definido como 

um “pool” de recursos fornecidos por outras pessoas relacionados ao indivíduo, 

ou o grau em que as relações interpessoais são responsáveis por fornecer 

cuidado, confiança, empatia, sugestões, conselhos e informações para a solução 

de problemas e a disponibilidade para se engajar prazerosamente em atividades 

de auxílio (SHERBOURNE e STEWART, 1991; CHOR et al., 2001; GRIEP et 

al.2003; GRIEP et al., 2005).  

Como o conceito de apoio social trabalhado pela maioria dos 

pesquisadores se refere objetivamente à percepção do apoio que o indivíduo 

recebe, pode-se observar que ele é fortemente influenciado pela representação 

simbólica, ou seja, pelo significado que cada laço social tem para o indivíduo 

e/ou o quanto se encontra satisfeito ou atendido por esse tipo de engajamento. 

(LAKEY e COHEN, 2000; GONÇALVES et al., 2011).   

Maior número de estudos é necessário para uma discussão teórica 

minuciosa sobre os conceitos que envolvem o apoio social, tendo em vista a 

diversidade de termos proferidos pelos diversos autores para um mesmo conceito 

e os diversos significados para os mesmos termos (GONÇALVES et al., 2011; 
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NUNES et al., 2012). Ainda assim, a noção de que as implicações decorrentes do 

tipo e qualidade do apoio social predominante na vida do indivíduo são, na 

realidade, bastante relacionadas à percepção que ele tem da falta ou presença 

desse apoio.  

As relações com função de apoio social compreendem todas as 

dimensões da vida do indivíduo, a material, a afetiva, a emocional, a de 

informação e a de interação social positiva (SHERBOURNE e STEWART, 

1991). O apoio afetivo diz respeito à percepção de ser querido, cuidado e 

valorizado por outrem, afetivamente disponível, o apoio emocional relaciona-se 

à percepção de contar com alguém ou algum grupo que compreenda os 

problemas emocionais do indivíduo e o ampare nessas questões. O apoio 

material, também conhecido como instrumental relaciona-se a possibilidade de 

contar com auxílio na resolução prática de problemas, na execução de tarefas ou 

fornecimento de recursos materiais e financeiros. A dimensão da informação 

refere-se à aquisição de informações e conselhos para resolver problemas ou 

situações difíceis para o indivíduo e a interação social positiva confere ao 

indivíduo a possibilidade de possibilidade de contar com                                                       

pessoas com quem relaxar ou engajar-se em atividades prazerosas 

(SHERBOURNE e STEWART, 1991; CHOR ET AL, 2001; GONÇALVES et 

al., 2011).  

As falhas nas redes de apoio social têm sido apontadas como causadoras 

ou “potencializadoras de problemas” que deterioram a qualidade de vida e até a 

saúde física e mental do indivíduo, causando estresse, depressão, problemas de 

sexualidade e comportamentais (CHOR et al., 2001; BORDERS, 2007).  

Desde a década de 1970, postula-se que a falta do apoio social, afetando a 

saúde mental e emocional, aumentando o estresse e deprimindo o sistema imune, 

aumenta a suscetibilidades a doenças (COBB, 1976). No entanto, por não haver 

uma relação de causalidade explícita, torna-se tarefa difícil dar visibilidade a 

importância que tem a falta dos diferentes tipos de apoio sobre o processo de 

adoecimento dos indivíduos (GONÇALVES, 2012).  

As relações sociais têm grande influência sobre as emoções, sobre a 

capacidade cognitiva, hábitos, costumes, crenças e até mesmo sobre as condições 

orgânicas e não são necessariamente voltadas para o fornecimento ou troca de 

apoio, mas são capazes de promover a saúde e/ou vulnerabilidades físico-sociais. 



37 
 

 
 

A saúde é também um resultado da organização e estruturação da vida, de 

acordo com as condições sociais do indivíduo (GONÇALVES,  2012). 

Alguns estudos demonstram que os laços e o apoio social melhoram a 

saúde e previnem doenças (FONSECA e MOURA, 2008). Os resultados das 

pesquisas indicam que o apoio social é um potente protetor contra doenças 

causadas pelo estresse, uma vez que ameniza seus efeitos e/ou promovem bem-

estar, A sensação de estar amparado diminui agravos à saúde mental como 

ansiedade, depressão, diminuindo os efeitos físicos que estes quadros acarretam. 

Griep et al. (2005) observaram que a falta do apoio social pode afetar o 

sistema imunológico, tornando o indivíduo suscetível a diversas enfermidades 

infecciosas e crônico-degenerativas. Existem evidências também de que 

portadores de doenças como hipertensão arterial, depressão, insuficiência 

cardíaca, diabetes e tuberculose e, ainda, indivíduos que sofreram acidentes 

tinham a percepção de não se sentirem vinculados a uma rede de suporte social 

ou perderam laços importantes que garantiam esse suporte, como o falecimento 

de ente querido, separação, desemprego, entre outros (GRIEP et al. 2005; 

NUNES, 2016). Postula-se que o estresse, que caracteriza a falta de suporte 

social em todas as suas dimensões, faça a mediação desta condição com essas 

diversas doenças (NUNES, 2016). 

Gonçalves e colaboradores (2011) em revisão sistemática da literatura 

com estudos que conceituam o baixo  apoio social revelaram que, do total de 

indivíduos incluídos na revisão, 20% eram portadores de alguma patologia 

crônica, sendo que quase a metade dessa amostra era composta exclusivamente 

por mulheres. Silva e colaboradores (2009) objetivando investigar a associação 

entre o apoio social determinado pela Escala do “Medical Outcome Study”  e o 

diagnóstico precoce de câncer de útero e de mamas dentre profissionais de 

enfermagem de três hospitais públicos do Rio de Janeiro, verificaram que o 

apoio social em mais alto grau associou-se significativamente a realização 

adequada do exame preventivo do colo do útero e do autoexame das mamas, 

demonstrando o apoio social como um fator positivo e protetor de práticas 

preventivas de cuidados com a saúde.  

Percebe-se, portanto, a importância que os laços sociais vinculados a 

alguma forma de apoio, minimizando fatores estressantes, trazendo bem-estar, 

qualidade de vida nos aspectos materiais, emocionais, afetivos, entre outros, 
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exercem sobre a saúde do indivíduo, favorecendo o acesso a uma rede de amparo 

e cuidados físicos e mentais ou ao contrário, precipitando as várias enfermidades 

já descritas, que guardam estreita relação com as alterações do sistema 

imunológico afetado pelas alterações orgânicas do estresse. 

Fundamental é que o instrumento utilizado para a avaliação do apoio 

social pelo pesquisador seja coerente com as definições que utiliza e com o tipo 

de apoio que quer avaliar conforme citou Barrera já desde o século passado 

(BARRERA, 1986) e reafirmado até recentemente (GONÇALVES et al., 2011; 

NUNES et al., 2012). 

Inúmeros instrumentos já foram utilizados com o objetivo de avaliar o 

apoio social em estudos populacionais no país, quer sejam de forma quantitativa 

e /ou qualitativa (GONÇALVES et al, 2011). São exemplos desses instrumentos, 

todos com uma versão ou ao menos uma tradução brasileira: Escala de Suporte 

Social para Pessoas Vivendo com HIV/Aids; Instrumento de Avaliação de 

Qualidade de Vida da Organização Mundial da Saúde (WHOQOL-100); 

Questionário de Apoio Social de Sarason (SSQ) Escala de Percepção de Suporte 

Social (EPSS); Medida de Rede Social do Estudo Pró-Saúde; Escala de Suporte 

Social de Krause e Markides; Escala de Suporte Social e Estresse na Infância e 

Adolescência do Davis Longitudinal Study on Aging; Escala de Apoio Social de 

Bille-Brahe (EAS/BB). Maiores detalhes de seus construtos são apresentados por 

Gonçalves e colaboradores (2014) em estudo de Revisão a respeito dos conceitos 

que envolvem a noção de apoio social e as formas de mensurá-lo. 

O instrumento mais divulgado é a Escala de Apoio Social validada no 

Estudo Pró-Saúde, idealizada por Sherbourne e Stewart (1991) nos Estados 

Unidos e denominada Social Support Survey of the Medical Outcomes Study 

(MOS). A escala permite a verificação da situação do apoio social quanto as suas 

categorias ou dimensões: material, afetiva, emocional, de informação e de 

interação social positiva. (CHOR et al., 2001; Andrade et al., 2005; GRIEP et al., 

2005; SILVA et al., 2009; INTERLENGHI e SALLES-COSTA, 2014). Os 

resultados do grau de apoio total e para cada dimensão são verificados a partir do 

cálculo de escores com base na pontuação das perguntas da escala. Chor e 

colaboradores (2001) realizaram a adaptação da Escala do MOS numa versão 

brasileira. Os autores demonstraram testes de validade de conteúdo, validade de 
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construto e análise de confiabilidade com indicadores psicométricos de validade 

de conteúdo para a versão brasileira.  

Esse instrumento apresenta boa aplicação em estudos de associação com 

desfechos de saúde desde a idealização do modelo americano em 1991 (CHOR 

et al., 2001; GRIEP et al; 2005; SILVA et al., 2009). 

Na ausência de uniformização da forma de análise dos escores de apoio 

social, vários autores já propuseram diferentes formas de analisar o desfecho nos 

estudos. Silva e colaboradores (2009) e Bertoldo e colaboradores (2019) 

classificaram os escores de apoio social em tercis, Interlenghi e Salles-Costa 

(2014) apresentaram as médias e desvios-padrão dos escores, Natamba et al. 

(2017) dividiram os escores de apoio social encontrados em seu estudo, em 

abaixo e acima da mediana da distribuição de seus resultados.  

Sherbourne e Stewart (1991) desenvolveram a escala original com as 5 

dimensões já descritas. Apesar disso, esses autores e aqueles que adaptaram a 

escala para a versão brasileira (CHOR et al., 2001), utilizando a técnica de 

análise fatorial, verificaram que a dimensão emocional assemelha-se à dimensão 

da informação. Na versão em português também se verificou que a categoria de 

interação social positiva pode ser agrupada numa única dimensão com a 

categoria de apoio afetivo. Desta forma, Silva e colaboradores (2009) e 

Interlenghi e Salles-Costa (2014) optaram pela utilização dessa forma de análise 

em seus estudos que consideraram de alta confiabilidade.  

Sendo uma das importantes investigações do presente estudo, a 

associação entre IA e o apoio social ainda são escassas. Interlenghi e Salles-

Costa (2014) realizaram um estudo transversal em domicílios de uma área de 

baixa renda da região metropolitana do Rio de Janeiro, aplicando a EBIA e a 

Escala de Apoio Social do MOS adaptada por Chor  e colaboradores (2001), 

com o objetivo de verificar a associação entre o apoio social percebido por 1022 

adultos responsáveis pela a alimentação nos domicílios e  o desfecho em 

questão. Para tal, os autores utilizaram a regressão logística multinomial. Da 

mesma forma, utilizando as mesmas escalas e método de análise, Santos e 

colaboradores (2018) realizaram uma pesquisa de desenho seccional com 

famílias de 190 crianças portadoras de anemia falciforme vinculadas a um 

Hospital de Hematologia no Estado do Rio de Janeiro. Ambos os estudos 

permitiram verificar que indivíduos com mais alto escore de apoio social eram 
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aqueles mais protegidos de vivenciarem a insegurança alimentar na sua forma 

moderada e grave, concluindo que o apoio social pode contribuir para reduzir a 

insegurança alimentar. 

Frongillo e colaboradores (2017), embora não tenham investigado o 

apoio social em associação à IA, verificaram a associação desta com a avaliação 

subjetiva da experiência de bem estar, que é avaliada através de um instrumento 

que verifica essa sensação de forma momentânea ao longo de um dia (National 

Research Council - USA, 2013). Essa experiência de bem-estar também é, de 

certa forma, mensurada em algumas das dimensões da Escala de Apoio social do 

MOS, especificamente nas dimensões emocionais, afetivas e de interação social 

positiva. Segundo os autores, a insegurança alimentar explicou a baixa sensação 

subjetiva de bem-estar. 

Considerando-se o referencial teórico até aqui exposto, sugere-se que a 

associação entre a IA e o apoio social perpassa pelo nível do apoio material. Essa 

suposição é feita com base no fato de que a EBIA avalia desde a preocupação 

com a falta de recursos financeiros para a aquisição de alimentação, até 

efetivamente a escassez desses recursos. No entanto, uma vez que a falta de 

apoio nas demais dimensões, além da material, também pode limitar o acesso do 

indivíduo a condições que permitam que adquira alimentos e os disponibilize 

para a família essas dimensões também guardam relação com a IA. 

Considerando-se que o prejuízo no apoio social aumenta o estresse e altera a 

saúde física e mental, possivelmente limita a capacidade laboral e produtiva para 

a provisão de recursos que garantam o acesso alimentar.  

 

2.3.1. O Apoio social no período Perinatal 

Mulheres, principalmente gestantes, podem ser consideradas mais 

vulneráveis sob o ponto de vista das condições sociais que modulam sua 

qualidade de vida. Essa suscetibilidade muitas vezes se relaciona a condição de 

serem dependentes financeiramente dos pais ou marido, ou ao contrário, por 

serem responsáveis pelo sustento do lar sem o apoio de um cônjuge ou 

companheiro. Elas são as principais cuidadores dos outros membros da família e 

normalmente criam rede de compartilhamento de recursos para o apoio mútuo 

(PINTO et al., 2013). Assim, eventos estressantes físicos e psicológicos são cada 
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vez mais constantes na vida da mulher e os agravos a sua saúde e a falta de apoio 

que por ventura recebe acaba se refletindo na estrutura e sustento da família.  

Nessas condições, a gravidez torna-se uma preocupação principalmente 

se envolve sinais, sintomas e doenças que caracterizam as gestações de risco que 

vão, não só prejudicar a saúde e a qualidade de vida da gestante, mas tornar 

vulnerável a criança desde o seu nascimento, uma vez que os riscos das 

enfermidades se associam ou são potencializados pelas suscetibilidades sociais e 

muitas das vezes pela falta do apoio social (HARRISON E SIDEBOTTOM, 

2008). 

Muitas das vezes a falta de apoio na gestação é manifestada por sinais de 

associação ao estresse, como depressão e ansiedade, o que aumentam os níveis 

dos hormônios do estresse como as catecolaminas, a corticotropina e o cortisol, 

trazendo mais agravos para as gestações já de risco e interferindo nas condições 

de saúde do feto (CARMICHAEL et al., 2007). Almeida e colaboradores, em 

2012 apontam a falta de suporte social familiar como uma das condições que 

agravam a saúde das gestantes já de risco. 

Acredita-se ainda que o parto em gestações de risco possa ser precedido 

por um período de maior ansiedade, agravado pela necessidade da precoce 

hospitalização materna e, decorrente interrupção da gravidez, alterando o ritmo 

natural do nascimento, provocando sentimentos maternos de desespero, medo e 

ansiedade. Assim, o suporte emocional e psicológico deve fazer parte da 

assistência à mulher com gravidez de alto risco (SILVA e COUTINHO, 2005).  

Sidebottom et al. (2017) verificaram que as gestantes com baixo apoio 

social e consideráveis sintomas depressivos eram também aquelas que iniciaram 

o cuidado pré-natal mais tardiamente, em comparação coma aquelas de elevado 

padrão de apoio social e sem sintomas ou poucos sintomas depressivos.  

Essa associação entre a falta de apoio social e a depressão é demonstrada 

por outros autores como Alvarenga et al. (2013) e possivelmente é um dos 

fatores mediadores entre a falta do apoio social e outras condições sociais e de 

saúde adversas, como é o caso da IA.    

Considerando que a falta do apoio social pode ser considerado um fator 

de estresse na gestação (LARAIA et al., 2006),  a IA  e o apoio social também 

estariam relacionados na gravidez, uma vez que o  estresse associado à 

depressão e saúde mental comprometida tem sido associada à IA  (Laraia et 
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al.,2006) e, conforme apontado por Interlenghi e Salles-Costa (2014), o apoio 

social é um fator de proteção contra a IA.  

Assim, pressupõe-se que o apoio social ajude a promover de alguma 

forma proteção para IA nas gestações que apresentam riscos para o binômio 

mãe-filho por questões biológicas ou patológicas, sobretudo em famílias em que 

a própria gestante de risco é a responsável pela manutenção da estrutura social, 

emocional e financeira da família. 

O apoio social leva o indivíduo a se sentir cuidado, estimado e pode 

melhorar sua habilidade em lidar com eventos estressantes, como  a falta de 

acesso a alimentos num período vulnerável a exemplo da   gravidez (LAKEY & 

COHEN, 2000; GRIEP et al., 2005; LARAIA et al., 2006). Ele ainda é capaz de 

trazer condições de amparo à gestante nos níveis da informação, de suporte 

material e afetivo, de forma que ela, ou seu cônjuge, ou familiares consigam 

adquirir os bens alimentícios.  

Tsai e colaboradores (2016), em estudo na África do Sul, encontraram 

associação entre insuficiência alimentar e depressão em gestantes com menor 

grau de apoio social instrumental avaliado por uma escala britânica descrita por 

Power e colaboradores em 1988. De forma semelhante, Natamba e 

colaboradores (2017) também verificaram a associação da IA com sintomas 

depressivos e ansiedade na gravidez de mulheres de baixa renda na Uganda, 

sugerindo que essa associação tinha como variável intermediária o apoio social  

ou era moderada por ele.  Os autores encontraram associações mais fortes entre a 

insegurança alimentar e sintomas depressivos e de ansiedade em mulheres com 

níveis mais baixos de apoio social em comparação com aquelas de maior nível 

de apoio. 

Harrison e Sidebottom (2008) desenvolveram o “Prenatal Risk 

Overview” (PRO), a fim de examinar a prevalência e associações entre variáveis 

de risco psicossociais no período pré-natal, para minimizar o baixo peso, a 

prematuridade e a mortalidade neonatal. De acordo com os autores, a 

insegurança alimentar e a falta de apoio social foram considerados importantes 

fatores de risco. 

A falta de assistência socio-psicológica e de apoio no pré-natal é 

considerada como importante agravo da gestação que pode também levar a 

desfavoráveis desfechos neonatais, como a prematuridade (RAMOS e CUMAN, 
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2009; SILVA et al., 2009; PAULUCCI et al., 2011; MADI et al., 2012). 

Bertoldo e colaboradores (2019) investigaram a associação do apoio social com 

o aleitamento materno, embora não ao nascimento, num estudo longitudinal das 

condições de saúde de funcionários técnico-administrativos de uma universidade 

do Rio de Janeiro, encontrando a dimensão do apoio de interação positiva 

avaliada juntamente com afetiva, associada significativamente com o 

aleitamento materno sendo um fator determinante desta prática (OR = OR=1,52 

IC95%=1,03-2,25). 

Ramos e Cuman, em 2009, apontam alta associação entre gestações de 

mães solteiras (51%) e prematuridade.  Esse resultado indica que a maioria das 

mães não tem apoio de um companheiro e, portanto, não tem com quem dividir 

ou compartilhar suas dificuldades e responsabilidades. Essa realidade evidencia 

as mudanças estruturais que a família vem passando ao longo dos anos, 

motivada pelas condições sociais, econômicas e culturais. Independentemente de 

sua estrutura e composição, deve-se considerar a importância desenvolvimento 

da família na promoção à saúde e cuidado a seus membros.  

Neste contexto, a rede de laços e compartilhamento de recursos de todas 

as espécies, desde os materiais aos emocionais, que a gestante compartilha 

possivelmente minimiza as condições negativas que envolvem as gestações de 

risco e seus desfechos neonatais. Portanto o suporte social conferido às gestantes 

pode tornar o estresse menos impactante no binômio materno infantil.  

Pelo exposto, é importante que haja um instrumento que possa avaliar o 

grau do apoio social em gestantes, sobretudo nas de risco. A versão brasileira da 

Escala de apoio social do MOS (CHOR et al., 2001) demonstrou ser satisfatória 

em gestantes conforme apontou Silva e Coutinho (2005) com estudos de nesta 

população, aplicando instrumentos de avaliação da confiabilidade e de estrutura 

de concordância dos itens da Escala. 
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 3. Pergunta de estudo e Hipóteses 

 

Frente a todas as considerações teóricas aqui tecidas, justifica-se o  

presente estudo que traz como perguntas básicas:  - O baixo apoio social se 

associa à IA em gestantes com indicação de risco? - Existem fatores que se 

associam a essas duas variáveis nesse grupo de mulheres? - A IA e o baixo apoio 

social podem ser relacionados a desfechos adversos para o neonato como 

inadequada adequação ponderal, existência de doenças e ausência de consumo 

de leite materno ao nascimento?  

Tais perguntas revelam as hipóteses desta investigação, a de haver uma 

forte associação entre o baixo apoio social e a IA, a de existir fatores 

sociodemográficos e de saúde da mulher que se relacionam a essas duas 

variáveis e ainda, que possivelmente a IA e o baixo apoio social favorecem à 

inadequação do peso ao nascimento, a existência de doenças neonatais e 

ausência de consumo de leite materno pelo recém-nascido, que são desfechos 

mais delicados para a situação de saúde e nutrição do recém-nato.  

A figura1 apresenta um diagrama de estudo apresentando essas hipóteses, 

porém cada estudo específico aqui apresentados no artigo 2 e artigo 3 traz os 

modelos específicos para cada desfecho estudado: 
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Figura 1: Diagrama de estudo da relação entre o baixo apoio social, a IA e desfechos de 
gestações de risco 
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   4.Objetivos 

4.1. Objetivo Geral 

 Esse estudo tem como proposta investigar a magnitude da situação da IA 

no período perinatal e  avaliar a associação do  apoio social com a IA 

relacionando a investigação com os desfechos neonatais associados a esses 

fatores. 

4.2. Objetivos Específicos 

Realizar revisão sistemática sobre a associação da IA com os desfechos de 

saúde em  gestantes e recém-nascidos na população mundial; 

Investigar a magnitude da condição de IA a situação do apoio social recebido 

na população de gestantes; 

Avaliar a associação do apoio social, de variáveis sociodemográficas e 

gestacionais com a IA em gestantes com indicação de risco clínico;  

Verificar a possível existência de associação entre a IA, o apoio social 

recebido e a adequação do peso, existência de doenças e consumo de leite 

materno nos recém-nascidos de gestantes de risco.  
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5. Métodos 

Esta seção está dividida em quatro segmentos. Inicialmente serão 

apresentados os métodos referentes ao primeiro artigo da tese (seção 5.1) e em 

seguida os métodos comuns ao segundo e ao terceiro manuscritos e finalmente 

os métodos utilizados especificamente no segundo e no terceiro manuscritos 

desta tese em separado (seção 5.2 e 5.3 e 5.4, respectivamente). Maiores detalhes 

sobre cada um deles estão indicados a seguir.  

5.1. Artigo 1 - Household food insecurity associated with gestacional and 

neonatal outcomes: a systematic review (Insegurança alimentar associada a 

desfechos gestacionais e neonatais: uma revisão sistemática. 

Inicialmente, para a viabilização desta Revisão Sistemática, foi realizada 

uma busca na base de dados MEDLINE e no Registro Prospectivo Internacional 

de Revisões Sistemáticas (PROSPERO) para verificar a  existência de revisões 

sistemáticas com o mesmo objetivo da presente e não foram encontradas 

publicações semelhantes.O protocolo desta revisão sistemática foi registrado no 

PROSPERO sob o código CRD42018109478.  

Definição dos critérios da Revisão Sistemática. 

O estudo foi realizado seguindo as diretrizes do Preferred Reporting 

Items for Systematic Reviews and MetaAnalyses (PRISMA) e a estratégia PICO / 

PECO (que significa Paciente / População, Intervenção / Exposição, Controle e 

Resultado). Nesta revisão, o “P” foi definido como gestante e / ou recém-

nascido; o “E” foi definido como insegurança alimentar; o “C” foi definido 

como o (s) grupo (s) com Segurança Alimentar; e o “O” foi definido como os 

desfechos em saúde das gestantes e/ou dos recém-nascidos.  

Estratégias de Busca. 

Primeiramente, as estratégias de pesquisa foram determinadas se 

estabelecendo as bases de busca bibliográficas e os termos e descritores de 

busca. Os termos e descritores foram estabelecidos por meio da consulta das 

plataformas Medical Subject Headings (MeSH) e Health Sciences Descriptors 
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(DeCS) para garantir a total cobertura da pesquisa. A busca para seleção das 

publicações foi realizada nas bases de dados US National Library of Medicine at 

the National Institutes of Health (PubMed), Latin American and Caribbean 

Health Sciences (LILACS), Cochrane Library, Web of Science, Scopus, Embase 

e na literatura cinza (Open Grey), esta última para garantir que conteúdos não 

publicados também fossem investigados.  

Foram utilizados os seguintes termos e descritores: “food supply”, 

“household food security”, “household food insecurity”, “food security”, “food 

insecurity”, “pregnancy”, “infant, newborn”, “food and nutritional security”, 

“pregnancy” and “newborn”. A pesquisa foi limitada a publicações feitas entre 

novembro de 2008 a julho de 2019. Como nenhuma revisão sistemática sobre IA 

durante a gravidez e na fase neonatal foi encontrada durante esse período de 

tempo, a busca da pesquisa foi assim definida. . Os autores consideraram esse 

período adequado com base em outras revisões sistemáticas, como por exemplo, 

a de Visser e colaboradores (2018) investigaram a IA em populações vulneráveis 

e desnutridas e definiram um período de publicação nos últimos 10 anos 

anteriores ao início da busca bibliográfica.   

As etapas para a busca no PubMed foram as seguintes: 1) search “food 

supply” [MeSH Terms] OR “household food security” [Title/Abstract] OR 

“household food insecurity” [Title/Abstract] OR “food security” [Title/Abstract] 

OR “food insecurity” [Title/Abstract]); 2) search “pregnancy” [MeSH Terms]; 3) 

search “infant”, “newborns” [MeSH Terms]; 4) search “termos das buscas”  1 

AND 2; 5) search “termos das buscas”   1 AND 3; and 6) search “termos das 

buscas”  4 OR 5. 

A mesma estratégia de busca foi usada para os outros bancos de dados, 

exceto para a LILACS, para os quais foi utilizada a seguinte estratégia de busca: 

1) search “household food security” AND “pregnancy” OR “household food 

security” AND “infant”, “newborns”; 2) search “os mesmos termos em 

português”: “segurança alimentar e nutricional” [DeCs] AND “Gravidez” 

[DeCs] OR “segurança alimentar e nutricional” [DeCs] AND “Recém-nascido” 

[DeCs]. 
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Seleção dos estudos. 

Após a pesquisa, todas as referências foram importadas para um 

gerenciador de referências (EndNote). Os artigos indexados em mais de um 

banco de dados, ou seja, duplicados, foram identificados e removidos. O 

processo de seleção e avaliação do estudo foi dividido em três etapas, com três 

avaliadores revisando e identificando independentemente os estudos relevantes. 

Em todas as etapas, a inclusão dos artigos no estudo foi determinada com base 

na concordância de todos os três avaliadores ou pelo menos dois avaliadores, e 

as divergências foram discutidas e resolvidas por consenso. Para avaliar a 

concordância entre os avaliadores, o coeficiente Kappa foi estimado levando em 

consideração os três avaliadores. 

Primeiramente, os artigos foram selecionados com base nos títulos e 

resumos de acordo com os critérios de elegibilidade. Estudos observacionais 

transversais e longitudinais e ensaios clínicos foram incluídos. Foram excluídos 

artigos de revisão de literatura, estudos descritivos, artigos de metodologia 

qualitativa, artigos sobre mulheres com gestações múltiplas, artigos sobre 

segurança alimentar e artigos nos quais a IA foi avaliada como variável de 

desfecho. De todas as 1770 publicações que resultaram da busca, 840 foram 

excluídas por não se enquadrarem na proposta de estudo e, portanto, não 

atenderem aos critérios de elegibilidade. Das 96 publicações selecionadas para a 

revisão de texto completo, 59 foram excluídas de acordo com os critérios de 

elegibilidade (Figura 1). 

É importante ressaltar que o objetivo do presente estudo foi investigar a 

dimensão da segurança alimentar e nutricional relacionada à falta de acesso aos 

recursos necessários à aquisição de alimentos, o que constitui propriamente a IA. 

Assim, artigos que não abordavam essa dimensão não foram considerados. 

Embora uma abordagem qualitativa enriqueça as discussões sobre o impacto da 

FI na saúde gestacional e neonatal, os estudos qualitativos foram excluídos por 

não permitirem avaliar a medida das associações da IA com os desfechos em 

gestantes e recém-nascidos. Artigos não relacionados ao período gestacional ou 

neonatal, mas aos desfechos na infância ou de gestações na adolescência foram 

excluídos. Artigos que não apresentavam resultados do estudo, como protocolos 
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e cartas ao editor, também foram excluídos, por impedirem a análise dos 

desfechos  gestacionais e neonatais da IA. 

 

Extração dos dados e Avaliação da Qualidade. 

Após a seleção dos artigos com base nos títulos e resumos, a segunda 

etapa foi a leitura na íntegra das publicações, sendo selecionados aqueles que 

atendiam claramente aos critérios de inclusão. Para a sistematização dos dados, 

foi criada uma planilha na qual os seguintes itens de interesse foram registrados: 

informações de identificação do artigo (autores, ano de publicação, país da 

população do estudo), método de avaliação da IA, desenho do estudo, desfechos 

investigados, ajustes e variáveis de confusão e resultados relacionados à 

gravidez e ao período neonatal. Durante a avaliação dos estudos, esses itens 

foram analisados criticamente.  

Para o método de avaliação da IA, os pesquisadores determinaram se o 

instrumento foi validado (embora nenhum estudo tenha sido excluído por causa 

dessa condição), se era um questionário/escala ou outro tipo de instrumento e se 

foi adaptado.  

Para o delineamento do estudo, foi determinado o tipo de estudo, sendo 

excluídas as revisões narrativas da literatura e os estudos qualitativos, uma vez 

que seria impossível sistematizar os resultados. Os estudos observacionais e 

intervencionistas foram incluídos na revisão, apesar de suas diferenças no 

design, porque seus resultados poderiam ser analisados separadamente usando o 

Manual do “Joanna Briggs Institute Reviewers '2015” (2015), que fornece 

orientação para a análise crítica da qualidade, adaptada para ambos os métodos 

observacionais e estudos de intervenção (no apêndice). Além disso, os critérios 

propostos por Guyatt e colaboradores (2008) também foram utilizados para 

complementar o processo de avaliação crítica dos estudos. 

Os pesquisadores analisaram todos os artigos que examinaram os efeitos 

ou associações da IA com desfechos de saúde de mulheres grávidas e recém-

nascidos, enquanto estudos com desfechos sociais foram excluídos. Em relação 

aos mecanismos de ajuste e fatores de confusão, os avaliadores verificaram se 

esses elementos diminuíram o nível de qualidade de cada estudo. Os autores 
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também avaliaram se os resultados foram obtidos sem viés de informação, 

seleção ou especificação e foram analisados com as análises estatísticas corretas. 

Uma análise crítica adicional da qualidade dos estudos foi realizada usando os 

critérios adotados no “Joanna Briggs Institute Reviewers’ Manual” (2015) e os 

critérios de Guyatt e colaboradores (2008), que permitem a verificação do risco 

viés nos estudos. Para garantir a qualidade dos artigos e que os artigos com 

resultados válidos fossem incluídos na revisão, foi considerada uma adequada 

taxa de cumprimento dos critérios aquela igual ou superior a 85% de resposta 

positiva aos itens do Manual conforme sugerido por Rothman e colaboradores 

(2012).  

Os números de artigos identificados e selecionados a partir da pesquisa e 

excluídos em cada etapa, inclusive após esta etapa dfinal de avaliação de 

qualidade estão descritos na Figura 2. 

               

  Figura 2. Fluxograma da seleção de estudos incluídos na Revisão Sistemática. 
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5.2. Estudo observacional analítico 

 

 O estudo analítico observacional permitiu investigar, em gestantes de 

risco atendidas num hospital Universitário (HU) de referência da região 

metropolitana do Rio de Janeiro, a associação do apoio social com a IA e 

variáveis sócio demográficas (manuscrito 2) e os desfechos neonatais 

(adequação do peso, má-formação e aleitamento materno) associados à IA e ao 

apoio social percebido por gestantes de risco (manuscrito 3). O estudo ocorreu  

no período de agosto de 2017 a janeiro de 2020.  

Ambos os manuscritos são frutos de duas investigações transversais 

realizadas na linha de base (consulta de triagem de risco pré-natal no HU) de um 

estudo longitudinal mais abrangente de título “Relação entre a insegurança 

alimentar, apoio social e os desfechos de gestações de risco” que, além de 

investigar desfechos de saúde e nutrição no recém-nascido, se propõe e verificar 

esses desfechos até os 6 meses de vida” 

 Nas seções 5.3 e 5.4 são descritos os desenhos de estudo e a metodologia 

empregada nas duas investigações transversais descritas no manuscrito 2 e no 

manuscrito 3 que seguiram os critérios Strobe para relato de estudos 

transversais. 

 

5.2.1. Manuscrito 2 - Insegurança alimentar associada ao baixo apoio social em 

gestantes com indicação de risco no Rio de Janeiro, Brasil. 

 

Desenho do Estudo 

Trata-se de estudo transversal realizado com 260 gestantes com indicação 

de risco clínico, atendidas em um Hospital Universitário da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro (HU), para a investigação da IA como um 

desfecho do Apoio Social recebido pelas gestantes estudadas (fator de 

exposição) e as covariáveis sociodemográficas e gestacionais relacionadas a 

esses fatores. As informações foram coletadas na primeira consulta no 

atendimento de pré-natal do HU, que é a consulta de triagem para confirmação 

do risco clínico.  
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Na figura 2, é proposto o diagrama teórico para o estudo, pressupondo 

que gestantes expostas a apoio social mais baixo se percebam mais vulneráveis à 

IA e que algumas variáveis sociodemográficas e relacionadas a saúde e à 

gestação, que são demonstradas na figura, possam se relacionar a ambas as 

variáveis e funcionar como potenciais confundidores a serem analisados nos 

modelos estatísticos utilizados no estudo. 

 

 

                            

                  

              

Figura 3. Modelo teórico da relação entre o Apoio social percebido e a IA em gestantes atendidas 
na consulta de triagem neonatal de um HU de referência em gestações de risco da região 
metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. 
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População e critérios de elegibilidade. 

 

Foram avaliadas todas as gestantes com algum risco indicadas pelas 

unidades básicas de saúde, de um município localizado na área metropolitana do 

Rio de Janeiro, para acompanhamento no HU considerado como referência para 

tal, no período de estudo. Foram incluídas gestantes maiores de 18 anos que 

concordaram em participar do estudo assinando o termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE) que consta no Apêndice 1, sendo excluídas mulheres com 

gestações múltiplas. As gestantes foram avaliadas na consulta de triagem do 

ambulatório de pré-natal deste HU, representando, portanto, uma amostra no 

tempo (LUIZ, 2008).O sistema de indicação das gestantes no SUS brasileiro é 

feito a partir das Unidades Básicas de Saúde, pelo Sistema de Regulação do 

Sistema Único de Saúde (SISREG), que controla o acesso aos serviços de maior 

complexidade.   

 

Coleta de dados 

Na primeira consulta com a obstetrícia do HU, pesquisadores treinados 

pela equipe de nutricionistas da pesquisa (3 estudantes de nutrição e 1 

nutricionista) aplicaram questionário contendo questões sobre informações 

sociodemográficas, relativas  à gestação e as escalas de aferição de IA e do apoio 

social percebido (Apêndice 1). Consultas aos prontuários de saúde da gestante 

também foram realizadas para complementar as informações de saúde (por 

exemplo, o motivo do risco de encaminhamento, semanas de gestação na 

primeira consulta de pré-natal, entre outros). 

 

Variável desfecho 

A Insegurança alimentar no domicílio da gestante (variável desfecho) foi 

mensurada pela Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA), baseada na 

escala norte-americana “Household Food Insecurity Acces Scale (HFSS)” e 

validada para o Brasil por Segall-Corrêa e colaboradores (SEGALL-CORRÊA et 

al., 2003; SEGALL-CORRÊA e MARIN-LEON, 2009). O estudo utilizou a 

versão atualizada da EBIA, utilizada em estudos de base populacional no país, 

como a mais recente, a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) (BRASIL, 

2019), composta por 14 perguntas dicotômicas (Sim/não), ordenadas 
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gradativamente de forma a questionar desde a existência da preocupação com o 

acesso a recursos para a aquisição de comida até efetivamente a total ausência de 

recursos para alimentação. Das 14 perguntas da escala, 8 são direcionadas para 

famílias compostas apenas por adultos (maiores de 18 anos). As demais 

perguntas são feitas para famílias que tenham ao menos uma pessoa na faixa 

etária menor de 18 anos, de modo que essas responderão as 14 perguntas. Os 

pontos de corte da escala são feitos pelo somatório das respostas afirmativas de 

cada item, classificando as famílias em 4 níveis de segurança/IA: Segurança 

alimentar (SA), IA Leve, IA Moderada e IA grave (SEGALL-CORRÊA et al., 

2014).  A pontuação de cada categoria difere segundo a existência de menores 

de 18 anos ou não no domicílio, (SEGALL-CORRÊA et al., 2003; SEGALL-

CORRÊA et al., 2014). Neste estudo a IA foi apresentada em três categorias: 

SA, IA leve e IA moderada juntamente com a grave. 

 

Variáveis de exposição 

O instrumento utilizado para a mensuração do apoio social pelas 

gestantes foi a versão brasileira proposta por Chor e colaboradores (CHOR et al., 

2001; GRIEP et al., 2005) da Escala de Apoio Social do Estudo Pró-Saúde, 

idealizada por Sherbourne e Stewart (1991) nos Estados Unidos, a chamada 

Escala do Social Support Survey of the Medical Outcomes Study (MOS). A 

escala contém 19 perguntas que permitem avaliar cinco dimensões do apoio 

social percebido: material, afetiva, emocional, de informação e de interação 

social positiva. Todas as dimensões são representadas por um bloco de quatro 

perguntas, com exceção da afetiva que é constituída por 3 perguntas.  Para cada 

questão são possíveis 5 respostas que variam de “nunca” a “sempre” (nunca, 

raramente, às vezes, quase sempre, ou sempre), o que confere uma pontuação 

para cada pergunta da escala que varia de 1 (nunca) a 5 (sempre). Todas as 

dimensões totalizam um mínimo de 5 e um máximo de 20 pontos com exceção 

da dimensão afetiva em cuja a máxima pontuação alcançada é de 15 pontos. O 

somatório dos pontos de cada tipo de apoio representa o apoio total (máximo 95 

pontos). Após somatório dos pontos foram calculados os escores de cada 

dimensão e do apoio total, obtido pela divisão do somatório dos pontos pelo 

número máximo de pontos multiplicado por 100 (CHOR et al., 2001; Andrade et 
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al., 2005; GRIEP et al., 2005; SILVA et al., 2009; INTERLENGHI e SALLES-

COSTA, 2014). 

Os dados sociodemográficos foram expressos a partir das seguintes 

variáveis categóricas:: 

- idade da gestante (de 18 a 35 anos e maior que 35 anos),  

- cor/raça (branca e preta/parda/indígena),  

- escolaridade (menos de 8 anos de estudo e mais do que 8 anos de  

estudo),  

- situação conjugal (com e sem companheiro),  

- trabalho remunerado (sim ou não),  

- recebimento de benefício social (sim ou não), - 

- número de pessoas no domicílio (1 a 3 pessoas e mais do que 3  

pessoas),  

- água tratada para consumo individual (sim ou não),   

- presença de criança na família (sim ou não) e  

- renda mensal em salários mínimos (SM), definida pelas categorias:  

menor do que 1SM, entre 1 e 3 SM e mais do que 3 SM, considerando o  

SM do país em 2017  (283.90 doláres), em 2018 (251 dólares) e em  

2019 (249.50 dólares).  

Quanto as informações gestacionais foram avaliadas:  

- existência de doença prévia,  

- ocorrência de aborto prévio,  

- ocorrência de gestação anterior,  

- semanas gestacionais de chegada no HU,  

- categoria de risco clínico ou diagnóstico incluindo o risco clínico  

diagnosticado.  Com base nessas informações as gestantes foram  

classificadas em:  

(i) sem risco (gestantes que não apresentaram qualquer complicação  

clínica ou diagnóstico confirmado pelo obstetra do HU ou servidoras sem 

risco de saúde gestacional e que tinham o direito do acompanhamento 

pré-natal no hospital);  

(ii) hipertensão arterial sistêmica (HAS);  

(iii) HAS acompanhada de outro acometimento de saúde;  

(iv) doenças cardiovasculares;  
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(v) diabetes,  

(vi) doenças hematológicas,  

(vii) infecções,  

(viii) eclampsia/pré-eclâmpsia,  

(ix) neoplasias/doenças auto-imunes,  

(x) doenças ginecológicas,  

(xi) riscos na gravidez prévia,  

(xii) acometimentos fetais,  

(xiii) doenças da tireoide e   

(xiv) outros.  

 

 

Análise de dados 

Inicialmente, realizou-se análise descritiva pela estimativa das 

proporções e respectivos intervalos de confiança da variável desfecho (IA) e das 

covariáveis de estudo, além dos escores médios e respectivos intervalos de 

confiança (IC95%) para cada dimensão do apoio (variável de exposição), após 

verificação de normalização da distribuição da variável.  

Modelos de regressão multinomial foram adotados considerando a 

variável IA nas categorias segurança alimentar (categoria de referencia), IA leve 

e IA moderada/grave, tendo como estimador a razão de chances (odds ratio – 

OR) com respectivos intervalos de confiança em nível de 95% (IC95%). Na 1ª 

etapa, modelos bivariados foram testados tendo como variáveis independentes, 

as variáveis sociodemográficas e as variáveis relacionadas ao risco gestacional. 

Na 2ª etapa, as variáveis que apresentaram associações com IA com 

significância de até 20% nas análises bivariadas, foram incluídas nos modelos de 

regressão logística multinomial multivariada (sem ajuste). A adoção do nível de 

significância de 20% se baseou em literatura apropriada (Hosmer e Lemeshow, 

2000). 

A fim de avaliar possíveis confundimentos, para cada dimensão do apoio 

social, também foram verificadas, em modelos de regressões logísticas 

multinomial bivariadas, as associações com as variáveis sociodemográficas e 

aquelas ligadas à gestação. As variáveis associadas a cada dimensão de apoio 

social (p-valor <0,20) e aquelas associadas a IA foram então incluídas no 
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modelo bruto não ajustado para verificação da associação entre cada dimensão 

do apoio social e a IA, e os possíveis confundidores. As variáveis cuja 

associação foi significativa no modelo não ajustado (p-valor<0,05) com a 

variável desfecho (IA) foram incluídas no modelo final como variáveis de ajuste. 

Todas as análises estatísticas foram realizadas no software Stata 13.0.  

 

 

5..2.2. Manuscrito 3 – Estudo analítico da Insegurança alimentar, apoio social e  

desfechos de saúde e de aleitamento materno em recém-nascidos de gestações 

de risco 

 

Desenho do Estudo 

O presente estudo é do tipo transversal realizado com gestantes atendidas 

em consulta de triagem de risco pré-natal em hospital Universitário (HU) de 

referência para risco gestacional da região metropolitana do Estado do Rio de 

Janeiro (Brasil). Este trabalho utilizou as informações coletadas na consulta de 

triagem de risco pré-natal e também as informações dos bebês por ocasião do 

nascimento. Na consulta de triagem foram coletadas informações quanto a 

variáveis sociodemográficas, gestacionais e escalas para avaliação da 

Insegurança alimentar (IA) e do Apoio Social percebido, considerados fatores de 

exposição para desfechos investigados por ocasião do nascimento da criança 

como a adequação do peso de nascimento, presença de doenças e de leite 

materno. Para essa investigação foram utilizados modelos hierárquicos baseados 

em diagramas teóricos esquematizados a seguir para cada desfecho. 
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Figura4. Modelo teórico para a investigação da associação entre variáveis sociodemográficas, 
gestacionais, apoio social e IA com a adequação do peso ao nascimento de crianças nascidas 
entre agosto de 2017 e 2020 em HU de referência em gestações de risco da região metropolitana 
Estado do Rio de Janeiro. 
    

 

 
Figura 5. Modelo teórico para a investigação da associação entre variáveis sociodemográficas, 
gestacionais, apoio social e IA com doenças dos recém-nascidos entre agosto de 2017 e 2020 em 
HU de referência em gestações de risco da região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. 
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Figura 6. Modelo teórico para a investigação da associação entre variáveis sociodemográficas, 
gestacionais, apoio social e IA com existência do leite materno ao  na alimentação de crianças 
nascidas entre agosto de 2017 e 2020 em HU de referência em gestações de risco da região 
metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. 
 

 

População e critérios de elegibilidade. 

Todas as gestantes com risco confirmado na consulta de triagem pré-

natal encaminhadas pelas unidades básicas da região, por meio de Sistema de 

Regulação do Sistema Único de Saúde do país (SISREG) e que consentiram na 

participação no estudo após assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), foram incluídas na amostra. O SISREG é um sistema de 

regulação de vagas que controla o acesso aos serviços de maior complexidade e 

que encaminha a população para os atendimentos nas especialidades de acordo 

com a localização de moradia. O estudo considerou como elegíveis as gestantes 

atendidas na consulta de triagem no período do estudo e que teriam o parto até 

31 de dezembro de 2019, bem como seus recém-nascidos, constituindo uma 

amostra no tempo (LUIZ, 2008). Foram incluídas também gestantes que não 

tiveram o risco confirmado e que, portanto, não realizaram o pré-natal no 

hospital, mas que tiveram neonatos com alguma doença e os partos aconteceram 
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neste hospital. Foram excluídas gestações múltiplas e situações onde o neonato 

apresentasse alguma síndrome genética e as gestantes com idade inferior a 18 

anos. 

 

Coleta de dados 

Pesquisadores treinados pela equipe de nutricionistas da pesquisa (3 

estudantes de nutrição e uma nutricionista), aplicaram questionário contendo 

informações sociodemográficas, dados relacionados a gestação e as escalas de 

aferição de IA e do apoio social percebido na primeira consulta com a obstetrícia 

do HU (Apêndice 1). Os prontuários de saúde da gestante e dos recém-nascidos 

também foram consultados para complementar as informações de saúde das 

gestantes quando não informadas na entrevista (informações sobre do tipo risco 

para encaminhamento ao atendimento na unidade, numero de semanas de 

gestação na primeira consulta de pré-natal, entre outros). Ao nascimento, foram 

coletados do prontuário dos recém-nascidos, dados relacionados aos desfechos 

do estudo: o peso (massa corpórea), idade gestacional de nascimento e doenças 

apresentadas pelos recém-nascidos. Foi avaliado também o tipo de alimentação 

recebida pelo neonato, se esta foi exclusivamente composta pelo leite materno, 

se foi constituída de leite materno e de fórmula industrializada (mista) ou se 

somente a fórmula industrializada foi utilizada.  

 

Desfechos neonatais 

Na ocasião do nascimento das crianças, avaliou-se o peso e total de 

semanas gestacionais de nascimento estimadas pela escala de Ballard (BRASIL, 

2012), utilizada pelo serviço de Neonatologia do HU. Essas análises foram feitas 

considerando a avaliação da adequação do peso (massa corpórea) ao nascimento 

(APN), baseada na classificação do Consórcio Internacional de Crescimento 

Fetal e Neonatal para o século 21, ou INTERGROWTH-21st (The Global Health 

Network-Intergrowth21st, 2013). Segundo essa classificação, os neonatos foram 

categorizados com APN entre o percentil 10 e 90 (adequados para a idade 

gestacional), abaixo do percentil 10, ou seja, com peso insuficiente (< P10) e 

acima do P90 (>P90), isto é com peso de nascimento excessivo. Embora a 

prematuridade não tenha sido um desfecho analisado, esta variável foi considerada 

no modelo estatístico de análise de forma dicotômica e foram considerados recém-
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nascidos prematuros aqueles com idade gestacional inferior à 37 semanas de 

gestação (WHO, 2020). O índice de Apgar que avalia a vitalidade ao nascimento 

(MONTGOMERY, 2000), foi analisado em duas categorias: abaixo e acima de 

7, para verificar sua influência no aleitamento materno ao nascimento. Quanto a 

existência de doenças ao nascimento, os recém nascidos foram categorizados em 

quatro estratos de acordo com as principais doenças ocorridas: sem doença (83, 

58.4%), má formações em geral (19, 13.4%), doenças respiratórias/asfixia (16, 

11.3%) e infecções congênitas (24, 16.9%). O tipo de alimentação recebida ao 

nascimento foi classificado em duas categorias: com aleitamento materno (ainda 

que de forma não exclusiva) e sem aleitamento materno. 

 

Principais variáveis de exposição: Insegurança Alimentar e Apoio Social 

 

Foi avaliada pela Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA), 

validada por Segall-Corrêa em 2003 com base na escala norte-americana 

“Household Food Insecurity Acces Scale (SEGALL-CORRÊA e MARIN-

LEON,2009). O estudo utilizou a versão atualizada da EBIA composta por  14 

perguntas dicotômicas (Sim/não), que permitem questionar gradativamente 

desde a existência da preocupação com a existência de recursos para a aquisição 

de comida até a total ausência de recursos para alimentação. Das 14 perguntas da 

escala, 8 são direcionadas para famílias compostas apenas por adultos (maiores 

de 18 anos) e as  demais perguntas são feitas para famílias que tenham ao menos 

um indivíduo menor de 18 anos, de modo que nesses casos as 14 perguntas 

deverão ser respondidas. Os pontos de corte da escala consideraram o somatório 

das respostas afirmativas de cada item, classificando as famílias em 4 níveis de 

segurança/IA: Segurança alimentar (SA), IA Leve, IA Moderada e IA grave 

(SEGALL-CORRÊA ET AL., 2014).  A pontuação de cada categoria difere 

segundo a existência de menores de 18 anos ou não no domicílio, (SEGALL-

CORRÊA et al., 2003; SEGALL-CORRÊA ET AL., 2014). No presente estudo 

a  IA foi apresentada em duas categorias: SA e IA.  

A figura 5 define a pontuação da Escala segundo a existência de menores 

ou não no domicílio  
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Figura 7. Classificação da insegurança alimentar  a partir da aplicação da Escala Brasileira de 

Insegurança Alimentar (EBIA), segundo a existência de menores de 18 anos no domicílio 

(SEGALL-CORRÊA et al., 2003; SEGALL-CORRÊA ET AL., 2014): 

 

O apoio social foi avaliado em cinco dimensões (material, afetiva, 

emocional, de informação e de interação social positiva), além do apoio total 

percebido, conforme preconiza o instrumento utilizado para a sua mensuração, a 

versão brasileira proposta por Chor e colaboradores (CHOR et al., 2001; GRIEP 

et al., 2005) da Escala de Apoio Social do Estudo Pró-Saúde, a Escala do Social 

Support Survey of the Medical Outcome Study (MOS), idealizada por Sherbourne 

e Stewart (1991) nos Estados Unidos. As cinco dimensões do apoio foram 

avaliadas por meio de 19 perguntas, sendo 4 para cada dimensão, exceção feita à 

afetiva que é constituída por 3 perguntas.  Para cada questão as possíveis 

respostas são nunca, raramente, às vezes, quase sempre, ou sempre e são 

pontuadas de 1 (nunca a 5 (sempre). Cada dimensão totaliza um mínimo de 5 e 

um máximo de 20 pontos com exceção da dimensão afetiva em cuja a máxima 

pontuação alcançada é de 15 pontos. O somatório dos pontos de cada tipo de 

apoio representa o apoio total (máximo 95 pontos). Após somatório dos pontos 

foi calculado os escores de cada dimensão e do apoio total, obtido pela divisão 

do somatório dos pontos pelo número máximo de pontos multiplicado por 100 

(CHOR et al., 2001;GRIEP et al., 2005; SILVA et al., 2009; INTERLENGHI e 

SALLES-COSTA, 2014). 

A figura 6 demonstra as perguntas incluídas em cada dimensão do apoio 

social (CHOR et al., 2001;GRIEP et al., 2005). 
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Figura 8. Perguntas que compõem as dimensões da Escala de Apoio Social. Fonte: GRIEP RH, 
CHOR D, FAERSTEIN E.: Validade de constructo de escala de apoio social do Medical 
Outcomes Study adaptada para o português no Estudo Pró-Saúde. Cad Saude Publica, v. 21, p. 
703–714, 2005. 

 

 

Variáveis sociodemográficas e gestacionais 

Ainda na consulta de triagem pré-natal foram coletadas as variáveis 

sociodemográficas e gestacionais, todas apresentadas de forma categórica. As 

variáveis sócio-demográficas estudadas foram: 

- idade da gestante (de 18 a 35 anos e maior que 35 anos),  

- cor/raça (branca e preta/parda/indígena),  

- escolaridade (menos de 8 anos de estudo e mais do que 8 anos de 

estudo),  

- situação conjugal (com e sem companheiro),  

- possuir ocupação remunerada (sim ou não),  

- recebimento de benefício social (sim ou não) e  

- renda mensal em salários mínimos(SM), definida pelas categorias: 

menor do que 1SM, entre 1 e 3 SM e mais do que 3 SM, considerando o 
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SM do país em 2017  (US 283.90 doláres), em 2018 (US 251 dólares) e 

em 2019 (US 249.50 dólares).  

As variáveis gestacionais incluídas no estudo foram:  

- existência de doença prévia,  

- existência de aborto prévio,  

- existência de gestação anterior,  

- semanas gestacionais de chegada no HU, 

- número de consultas pré-natal (menor ou maior do que 8 consultas), 

- presença de risco clínico na gestação na consulta de triagem pré-natal 

(sim ou não) e 

- ganho de peso gestacional (GPG) total segundo a classificação do 

Institute of Medicine (IOM) de 2013 

O GPG foi classificado em adequado, insuficiente e excessivo, segundo o 

IOM (2013), que considera o ganho de peso mínimo e máximo para cada 

classificação de estado nutricional pré-gestacional. O GPG total foi calculado 

pela diferença entre o peso antes do parto e o registro do peso pré-gestacional 

extraído da caderneta da gestante, considerando-se ainda a semana gestacional 

na medida do último peso, uma vez que no caso de partos prematuros o ganho 

peso mínimo recomendado poderia não ser atingido. Nestes casos foi subtraída 

do ganho de peso total a taxa de ganho semanal (IOM, 2009), de acordo com as 

semanas gestacionais que restavam para o parto a termo. 

 

Análise de dados 

Para a caracterização da população estudada, foi realizada análise 

descritiva através da estimativa das proporções e respectivos intervalos de 

confiança das variáveis de estudo, e dos escores médios e respectivos intervalos 

de confiança (IC95%) para cada dimensão do apoio, após verificação de 

normalização da distribuição da variável. Foi utilizado um modelo hierárquico 

que considerou as variáveis em diferentes níveis (determinantes básicos, 

intermediários e proximais), considerando a influência das variáveis sócio 

demográficas, das variáveis gestacionais e das referentes aos recém-nascidos, 

além da IA e do apoio social percebido sobre os desfechos neonatais, adequação 

do ganho de peso, doenças do recém-nascido e tipo de alimentação na alta. Os 

modelos propostos foram organizados de forma independente, de acordo com o 
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desfecho em questão (STRYHNA e CHRISTENSEN, 2013; DOMINGOS, 

2016). Utilizando modelos de regressão logística multinomial, regressões 

univariadas foram testadas para obter a razão de chances (odds ratio – OR) e 

seus respectivos intervalos de confiança (IC95%). Variáveis com associação de 

p-valor <0,20 foram incluídas nas análises multivariadas em cada nível 

hierárquico, e os modelos foram ajustados para cada nível subseqüente, 

mantendo aquelas variáveis nos modelos que permaneceram significativas ao 

nível de 5% com cada desfecho de estudo (HOSMER, 2000; ABREU, 2009). O 

modelo hierárquico final foi obtido considerando o ajuste das variáveis nos três 

níveis.  

Paro o desfecho APN foram considerados os seguintes níveis: 1º nível  

ou determinantes básicos (idade, cor/raça, escolaridade, situação conjugal, renda, 

recebimento de benefício social, consumo de álcool, de tabaco, uso de álcool, 

presença de um ou mais abortos prévios, existência de doença prévia à gestação, 

semanas de chegada no HU e número de consultas pré-natal); 2º nível ou  

determinantes secundários (dimensões do apoio social em escores médios); 3º 

nível ou  determinantes proximais ou imediatos (IA no domicílio da gestante, 

presença de risco clínico da gestante e avaliação do GPG). O modelo para 

analisar as doenças do recém-nascido considerou os mesmos níveis com as 

mesmas variáveis de estudo, com exceção do 3º nível onde foram incluídas duas 

variáveis relacionadas ao desfecho (tipo de parto e presença de intercorrências 

no parto).  Para avaliar o consumo de leite materno na alta as variáveis do 1o, do 

2º, e do 3º níveis foram as mesmas do desfecho APN, no entanto foi considerado 

um 4º nível de determinantes imediatos (prematuridade, APN e doenças do 

recém-nascido), sendo que para a verificação da associação do desfecho 

alimentação com leite materno ao nascimento com esta variável, utilizou-se o 

ajuste pelo tipo de parto e intercorrências no parto. O índice de Apgar no quinto 

minuto foi uma variável analisada em associação direta com o desfecho. A 

figura 1 demonstra o modelo hierárquico para cada desfecho analisado. Todo 

processamento de dados e análises foram realizados no software Stata versão 13. 

 

Aspectos Éticos da Pesquisa 

A investigação transversal desta Tese e relatada sob a forma dos dois 

manuscritos apresentados foi aprovada pelo Comitê de ética em pesquisa do 
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Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (Rio de Janeiro, Brasil), sob o registro 63737316.5.0000.5257. As 

gestantes foram questionadas quanto a concordância na participação na pesquisa 

e as que assentiram, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice 2). 
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6. Resultados 

6.1 Artigo 1: Household food insecurity associated with gestational and 

neonatal outcomes: a systematic review. 

Insegurança alimentar associada a desfechos gestacionais e   neonatais: uma 

revisão sistemática. 

 

Publicado na BMC Pregnancy and Chilbirth em 18 de abril de 2020. 

Augusto et al. BMC Pregnancy and Childbirth (2020) 20:229 

doi.org/10.1186/s12884-020-02917-9.  

(Apêndice 3) 
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Abstract 

Background. Food insecurity (FI) occurs when people lack secure access to 
sufficient amounts of safe and nutritious food. FI has been associated with 
negative effects on human health, including during the prenatal and neonatal 
periods. The objective of this study is to evaluate the consequences of FI for 
pregnant women’s and newborns’ health. Methods. A literature search was 
performed with three independent researchers based on the PRISMA guidelines; 
the search covered the period of November 2008 to July 2019 and was 
conducted in the following databases: the US National Library of Medicine at 
the National Institutes of Health (PubMed), Latin American and Caribbean 
Health Sciences (LILACS), Cochrane Library, Web of Science, Embase, Scopus 
and OpenGrey. The terms and descriptors were defined by consulting the 
Medical Subject Headings (MeSH) and Health Sciences Descriptors (DeCS) 
platforms and mainly included “food security”, “food insecurity”, “pregnancy” 
and “newborn”. The studies were selected through a title and abstract review and 
then a reading of the full text. The quality of the studies and the risk of bias were 
analysed based on the criteria defined in the “Joanna Briggs Institute Reviewers’ 
Manual” and by Guyatt and colleagues for interventional studies. The 
population, study design, FI measurement instruments, FI proportions, 
outcomes, confounders and results were extracted from the 37 studies that were 
selected according to the eligibility and quality criteria. Results.  FI proportions 
ranged from 5.2% to 87%. Most studies were conducted with African 
populations (42.2%) and applied globally used scales to assess FI (56.7%); 27% 
of the studies adapted scales. There were wide variations in the instruments used 
to estimate FI. The main outcomes related to FI included stress, anxiety and 
depression during pregnancy, followed by dietary quality and dietary diversity. 
Associations of FI with birth defects, neonatal mortality and the early 
introduction of animal milk to the infant's diet were also observed. Conclusions. 
It is necessary to pay attention to the diversity of FI measurement instruments 
before FI results are compared. FI can be a risk factor for depression and stress 
during pregnancy, as well as for neonatal mortality, newborn health problems 
and breastfeeding interruption. 
Key Words:  food insecurity, household food insecurity, pregnancy, newborn 
Registration: This systematic review was registered on PROSPERO 
(CRD42018109478). 
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Background 

According to the latest Food and Agricultural Organization (FAO)-World 

Health Organization (WHO) report in 20181, an increase in the occurrence of 

severe food insecurity (FI) is evident worldwide, with rates of FI increasing from 

8.3% in 2014 to 10.2% in 2017. By definition, FI occurs “when people lack 

secure access to sufficient amounts of safe and nutritious food for normal growth 

and development and an active and healthy life”2. 

FI has been considered a negative factor affecting the health and well-

being of individuals3,4,5.  It has been associated with health disorders such as 

overweight, obesity, high consumption of sugar and low consumption of fruits 

and vegetables6. 

The effects of FI can especially be observed in more vulnerable groups, 

such as women. The last report from the FAO in 20197 indicated a higher 

prevalence of moderate and severe FI among women. Some publications have 

shown the impact of FI on women of fertile age due to limited access to food8,9, 

which leads to poor dietary intake9. 

In pregnancy, some aspects of a woman's life may play a major role 

during the gestational period and for neonatal outcomes, especially in adverse 

social contexts10,11; such effects were estimated to occur for approximately 70% 

of pregnant women in Nigeria12. In this sense, FI can be an important variable for 

the presence or aggravation of stressful pregnancy events by compromising 

access to sufficient and quality food, as well as increasing clinical complications 

during pregnancy and childbirth and in newborns8,13,14. Some relationships of FI 

with pregnancy have been documented in previous studies, such as associations 

of FI with overweight in mothers5, low birth weight15, low weight in children, 

inadequate development, overweight, impaired cognitive development, and 

behavioural and emotional factors16,17,18,19. 

In a narrative literature review, the deleterious associations of FI on 

pregnant women’s and newborns’ health were reported by Ivers and Cullens5. 

According to the authors, FI was associated with overweight and diabetes among 

pregnant women and low birth weight and increased vertical HIV transmission in 

newborns. However, the magnitude of these occurrences on the most frequent 

health outcomes that affect pregnant women and newborns are unclear. 
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The search began in the MEDLINE database and the International 

Prospective Register of Systematic Reviews (PROSPERO) to verify the possible 

existence of systematic reviews that investigated the relationship of FI with 

adverse outcomes in pregnancy and childbirth; no publications were found with 

this purpose in the past five years. Therefore, considering the impact of FI on 

maternal and child health, the aim of the present systematic review was to 

understand the relationship between FI and adverse clinical-nutritional outcomes 

for pregnant women and newborns in comparison to those with food security 

(FS), in an attempt to clarify the “state of the literature” on the theme, trying to 

verify which outcomes are most frequently associated with FI in these situations, 

without, however, predefining them.  

This systematic review was also justified by the need to verify the 

methodology used to measure FI in pregnant women’s and newborns’ 

households among diverse population studies in different countries,  therefore 

this is another objective of this study.  

 

 

Methods 

The protocol of this systematic review was registered in PROSPERO 

under the code CRD42018109478 to avoid duplication of the study. Before the 

study was conducted, a search was performed in the MEDLINE database and the 

International Prospective Register of Systematic Reviews (PROSPERO) to 

verify the possible existence of systematic reviews with the same purpose as the 

present study, and no similar publications were found. 

The study was performed following the Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) guidelines and the 

PICO/PECO strategy (which stands for Patient/Population, 

Intervention/Exposure, Control and Outcome(s). In this review, the “P” was 

defined as pregnant women and/or newborns; the “E” was defined as food 

insecurity; the “C” was defined as the group(s) with FS; and the “O” was defined 

as the outcomes found in the investigation. 

First, the search strategies were determined. The databases, terms and 

descriptors were defined. The terms and descriptors were established through 
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consultation of the Medical Subject Headings (MeSH) and Health Sciences 

Descriptors (DeCS) platforms to ensure the coverage of the search. 

The study selection search was performed in the US National Library of 

Medicine at the National Institutes of Health (PubMed), Latin American and 

Caribbean Health Sciences (LILACS), Cochrane Library, Web of Science, 

Scopus and Embase and OpenGrey (to avoid publication bias) databases using 

the following terms and descriptors: "food supply", "household food security", 

"household food insecurity", "food security", "food insecurity", "pregnancy", 

"infant, newborn", "food and nutritional security", "pregnancy" and “newborn”. 

The search was limited to publications from November 2008 to July 2019. Since 

no systematic review on FI during pregnancy and the neonatal period was found 

in this period, the publication date range of the search was set to ten years and 

expanded to one more year, to ensure that no relevant study was excluded. The 

authors considered this period to be adequate based on other systematic reviews. 

Visser and colleagues20 investigated FI in vulnerable and malnourished 

populations and also defined a publication period of the past ten years for the 

search. 

The steps for the PubMed search were as follows: 1) search “food 

supply” [MeSH Terms] OR “household food security” [Title/Abstract] OR 

“household food insecurity” [Title/Abstract] OR “food security” [Title/Abstract] 

OR “food insecurity” [Title/Abstract]); 2) search “pregnancy” [MeSH Terms]; 3) 

search “infant”, “newborns” [MeSH Terms]; 4) search the terms from steps 1 

AND 2; 5) search the terms from steps 1 AND 3; and 6) search the terms from 

step 4 OR 5. The same search strategy was used for the other databases, except 

for LILACS, for which the following search strategy was used: 1) search 

“household food security” AND “pregnancy” OR “household food security” 

AND “infant”, “newborns”; 2) search the Portuguese terms “segurançaalimentar 

e nutricional” [DeCs] AND “Gravidez” [DeCs] OR “segurançaalimentar e 

nutricional” [DeCs] AND “Recém-nascido” [DeCs]. 

After the search, all references were imported to a reference manager 

(EndNote). Articles indexed in more than one database, in other words, 

duplicates, were identified and removed. 

The study selection and evaluation process was divided into three stages, 

with three evaluators independently reviewing and identifying the relevant 
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studies. At all stages, the inclusion of articles in the study was determined based 

on the agreement of all three evaluators or at least two evaluators, and 

disagreements were discussed and resolved by consensus. To assess the 

agreement among the evaluators, the kappa coefficient was estimated taking into 

consideration all three evaluators. 

First, articles were selected based on the titles and abstracts according to 

the eligibility criteria. Cross-sectional and longitudinal observational studies and 

clinical trials were included. Literature review articles, descriptive studies, 

qualitative methodology articles, articles on women with multiple pregnancies, 

articles on food safety and articles in which FI was evaluated as the outcome 

variable were excluded. 

Of all the publications that resulted from the search, 840 were excluded 

because they did not fit the study proposal and therefore did not meet the 

eligibility criteria. Of the publications selected for full-text review (96), 59 were 

excluded according to the eligibility criteria. It is important to emphasize that the 

objective of the present study was to investigate the dimension of food and 

nutritional security concerned with a lack of access to resources necessary for 

food acquisition, which constitutes FI. Thus, articles that did not address this 

dimension were not considered. Although a qualitative methodology enriches 

discussions about the impact of FI on gestational and neonatal health, qualitative 

studies were excluded because they did not allow for the quantification of the 

associations of FI with outcomes in pregnant women and newborns. Some other 

articles were also excluded, as they were not related to the gestational or neonatal 

period but instead, investigated the relationship between FI exposure and 

outcomes in later infancy, in childhood or in relation to adolescent pregnancy. 

Articles that did not present study results, such as protocols and letters to the 

editor, were also excluded, since it would be impossible  to analyse the FI  

gestational and neonatal outcomes.  

After the selection of articles based on the titles and abstracts, the second 

step was to read the publications in full, and those that clearly met the inclusion 

criteria were selected. For the systematization of the article review, a spreadsheet 

was created where the following items of interest were recorded to avoid 

selective reporting within studies: article identifying information (i.e., authors, 

year of publication, country of the study population), FI evaluation method, 
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study design, outcomes, adjustments and confounding variables, and results 

related to pregnancy and the neonatal period. 

During the evaluation of the studies, these items were critically analysed 

as detailed below. For the FI evaluation method, the evaluators determined 

whether the instrument was validated (although no study was excluded because 

of this condition), whether it was a questionnaire/scale or another type of 

instrument, and whether it had been adapted. For the study design, the study type 

was determined, and narrative literature reviews as well as qualitative studies 

were excluded since it would have been impossible to systematize the results. 

Observational and interventional studies were both included in the review, 

despite their differences in design, because their outcomes could be analysed 

separately using the “Joanna Briggs Institute Reviewers’ Manual 2015”21, which 

provides guidance for critical quality analysis adapted for both observational and 

interventional studies (in the appendix). In addition, the criteria proposed by 

Guyatt and colleagues22 were also used because they provide additional 

assistance in the critical assessment of studies. 

Regarding outcomes, the researchers analysed all the papers that 

examined influences on pregnant women’s and newborns’ health, while studies 

with social outcomes were excluded. In relation to adjustment mechanisms and 

confounding factors, the evaluators verified whether these elements decreased 

the quality level of each study. The authors also evaluated whether the results 

had been obtained without information, selection or specification bias and had 

been analysed with the correct statistical analyses. 

An additional critical quality analysis of the studies was carried out using 

the criteria adopted in the “Joanna Briggs Institute Reviewers’ Manual 

2015”21and the criteria by Guyatt and colleagues (2008)22, which allows for the 

verification of risk of bias in studies. To guarantee the quality of the articles and 

ensure that the correct articles with valid results were included in the review, a 

high response rate equal to or greater than 85% of the items was required23. The 

numbers of articles identified and selected from the search and excluded in each 

step are described in Figure 1. 
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Results 

A total of 1770 publications were obtained from the searched databases 

(Cochrane = 623, LILACS = 14, PubMed = 300, Scopus = 186, Embase = 364, 

Web of Science = 283 and OpenGrey = 0). Of these publications, 834 duplicate 



76 
 

 
 

papers were excluded; therefore, 936 articles were selected for the first review 

(titles and abstracts). At this stage, 840 publications were excluded, leaving 96 

articles for a full-text review and quality evaluation analysis. After this phase, 59 

articles were excluded, and a total of 37 articles were eligible for data extraction 

(Figure 1). The kappa coefficient was calculated considering the three evaluators 

to determine the magnitude of the agreement between them for the eligibility of 

the studies. The kappa coefficient was 0.79 (95% CI: 0.69; 0.93). 

Table 1 presents the 37 articles analysed, showing that the majority (22; 

59.5%) of articles were published between 2016 and 2019, ten papers were 

published between 2012 and 2015, and only four studies were published between 

2008 and 2011. An article was also included that was published in 200713 

because it provided a counter-reference of interest; this article was obtained from 

one of the articles that was read.5. 

Regarding the study populations, most comprised pregnant women and/or 

newborns from Africa (16 studies; 43.2%) and the US (11 publications; 29.7%). 

Seven studies were conducted in Asia (19%), two were conducted in South 

America (5.4%) and of these, one was conducted in Brazil, and one was 

conducted in Mexico. One publication (2.7%) was conducted with a US and 

Puerto Rican population. Regarding the study design, most of the studies used a 

cross-sectional design (n=20; 54%), followed by a longitudinal design (n=10; 

27%), a longitudinal design with intervention or clinical trials (n=4; 10.8%), or a 

case-control design (n=3; 8.2%). Among the publications analysed, 30 articles 

(81%) evaluated outcomes associated with FI exclusively during pregnancy, and 

seven studies (19%) evaluated the relationship between FI and outcomes among 

newborns13,25,26,27,28,29,30. 

Table 1 also shows the methodologies used to assess FI in the studies. In 

the majority of cases, the Household Food Insecurity Access Scale (HFIAS) 

from the Food and Nutrition Technical Assistance (FANTA) project of the 

United States Agency for International Development (USAID) and globally used 

was the principal questionnaire applied. This scale was used in 15 studies 

(40.6%), three (8.1%) of which made adjustments to the instrument used to 

measure FI30,31,32  and 12 of which used the original scale. Five studies (13.5%) 

used the Household Food Security Scale (HFSS) from the United States 

Department of Agriculture (USDA), an instrument that has been validated for the 
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US population, without any adaptations. Six other publications (16.3%) applied 

this same scale with adaptations25,33,34,35,30,36, and in four articles (10.8%), the 

authors chose to use the six-item short version of the HFSS13,33,34,35; however, 

Carmichael and colleagues13 used a five-item short version instead of the six-

item version, which represents a risk for bias found among the selected studies. 

The adaptation of instruments without validation procedures may be considered 

another risk of bias. In one study (2.7%), the HFIAS was applied along with a 

validated dietary insufficiency question: “How many days did you go hungry last 

week?”36. In Latin America, some local scales were used; for example, in Brazil, 

the Brazilian Food Insecurity Scale (EBIA), which has been validated for use in 

this country, was applied in a study that verified the association between FI and 

anaemia in adult pregnant women in northeastern Brazil37. The Latin American 

and Caribbean Scale (ELCSA) was used in Mexico to investigate the relationship 

between FI and hearing disorders at birth. Two studies38,39(5.4%) used the 9-item 

individually focused food insecurity access scale (IFIAS) that was validated in 

2015 in Uganda in a survey of pregnant women40. The remaining studies used 

individual questions to assess FI (Table 1). 

Regarding the way to evaluate FI, some studies (n = 6, 16.3%) considered 

FI a continuous variable and used mean scores for analysis13,24,36,38,39,41. In the 

others it was considered as a categorical or ordinal. In 12 studies (32.4%), FI was 

considered an ordinal variable with 4 levels. In four publications, FI was 

considered an ordinal variable with 3 levels. In 11 studies (29.7%), FI was 

analysed as a dichotomous variable defined as either FS or FI. Finally, in three 

publications, FI was treated a dichotomous variable in different ways: one study 

(2.7%) categorized FI as mild FI versus moderate or severe FI42; two studies 

(5.4%), the adopted dichotomization was food security FS or mild FI versus 

moderate or severe FI37,43; and in one study (2.7%), FI was considered either 

severe or not severe44. 

Table 1 also shows that the proportion of the population with FI found in 

the studies included in this review was quite diverse, ranging from 5.2% in North 

Carolina45 to 87% in South Africa46. Some studies also evaluated the proportion 

of the population with FI severe forms, ranging from 14.2% in Bangladesh31 to 

80% in Uganda47. 
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Table 2 presents the studies that evaluated the effect of FI on gestational 

outcomes. In eleven studies (29.7%), women from families with FI had higher 

chances of depression and/or anxiety or stressful events in their lives, which was 

the most prevalent outcome. Among the studies that investigated this association, 

Natamba and colleagues38 found that a lack of social support in pregnant women 

with depressive symptoms was associated with FI. Poor dietary quality and/or 

dietary diversity and/or inadequate nutrient intake was the second most 

investigated outcome in eight publications (22.2%); this outcome was associated 

with FI in six of the publications, but in two publications, the authors found no 

association14,34. The relationship between the gestational weight gain and/or 

inadequate nutritional status of pregnant women was investigated, with or 

without an examination of pregnancy complications and nutritional consumption 

outcomes, in four studies (the studies published by Laraia and colleagues9,45,48 

and by Widen et al39. The association of anaemia with FI was verified in three 

studies9,32,37. However, Lebso and colleagues32 found no associations between 

anaemia and FI. Other outcomes were investigated as a consequence of FI 

exposure, such as antiretroviral pharmacokinetics47, alcohol and/or drug use35,46, 

pregnant women’s beliefs about breastfeeding43and quality of life49. In all these 

studies, FI was associated with the outcome surveyed. 

The relationship between FI and neonatal health was observed in seven 

studies (19%). Carmichael and colleagues13 found that FI during pregnancy was 

strongly associated with neonatal abnormalities (i.e., transposition of the great 

vessels at the base of the heart, tetralogy of Fallot, spina bifida and cleft palate). 

Campbell and colleagues24 observed an association of FI with neonatal mortality. 

In the study by Hanselman and colleagues25, the authors observed that FI reduced 

the chance of the early introduction of artificial milk-based feeding in newborns 

by 62%.  

Regarding the association of FI and neonatal outcomes, other surveys 

investigated low birth weight (LBW)28, prematurity27, hearing disorders26 and 

neonatal abstinence syndrome29. 

 

Table 1 and 2- Attached as additional files 
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Discussion 

This systematic review demonstrated that some researchers show interest 

in investigating FI gestational outcomes but not neonatal outcomes. Of the 37 

studies analysed, only seven aimed assess neonatal outcomes (Table 1). The 

remaining 30 sought to investigate the relationship between FI and outcomes in 

pregnant women, highlighting the role of stress, anxiety, depression disorders 

and poor quality of diet as major factors arising from, or at least closely related 

to, FI. These findings are particularly worrying, as they increase physical and 

psychosocial vulnerability in the gestational and neonatal periods38, including the 

risk of mortality24, prematurity27, and neonatal health problems13,26,29, among 

others.  

Women are usually responsible for providing food for the family and are 

therefore more vulnerable to FI, especially black women in more unfavorable 

social conditions, suffering the consequences of social, racial and gender 

inequality that add up or even favor the condition of FI7,10,15. 

 Some authors showed how FI may be related to adverse consequences 

for pregnant women and newborns; for example, de Oliveira and colleagues37 

reported an anaemia prevalence of 28.3% among pregnant women in a 

northeastern Brazilian town. In this region, anaemia is considered a moderate 

public health risk. Bartelink and colleagues47 observed severe FI associated with 

undernutrition, which reduced serum exposure to antiretroviral drugs in pregnant 

HIV women in Uganda. According to the study, FI explained 14% of the 

variability in exposure to the drugs. In a study on newborn mortality, the highest 

neonatal mortality rate was found among women from households with FI in 

Indonesia24. These findings evidence the importance of the investigation of the 

adverse associations of FI with outcomes during pregnancy and the neonatal 

period. 

In this review, it was possible to note that most publications were 

concentrated in the past three years, coinciding with the period of rising world 

hunger, notably in Africa and Latin America, according to the 2018 and 2019 

FAO reports1,7. The direct relationship between extreme poverty and adverse 

social factors, such as low education, poor housing conditions, poor sanitation, 

and poor access to adequate food and health care among other conditions50,51, 

contributes to the high occurrence of FI on these continents1, justifying the 



80 
 

 
 

largest number of studies of FI, including those with pregnant women and 

newborns. 

The impact of FI during the gestational and neonatal periods is 

particularly worrying due to the impact on quality of life, as Moafi and 

colleagues49 demonstrated in their study of pregnant women in which FI was 

associated with very low quality of life scores due to the physical components of 

the score. This finding points to the great vulnerability of these periods.  

Despite neonatal vulnerability, the present systematic review showed that 

of the 37 articles selected, only seven (19%) investigated the outcomes 

associated with FI in this period, such as birth defects13, birth mortality24, 

introduction of artificial feeding25, prematurity27, LBW28, hearing disorders26, 

and neonatal abstinence syndrome29. 

On the other hand, the number of studies observing the relationship 

between FI and the health outcomes of pregnant women was much higher 

(n=30). In other words, although the investigation of FI and health outcomes in 

pregnant women is a favourable finding of this review, as such research allows 

increased attention to the risks posed by FI during pregnancy, unless there are 

rare clinical complications 8,9, it seems that this attention does not last in the 

neonatal period. The discrepancy between the number of publications on 

pregnant women and on newborns points to a lack of continuity in the follow-up 

of the prenatal FI situation during neonatal life, highlighting a possible lack of 

comprehensiveness in gestational-neonatal assistance. This fact certainly has 

adverse consequences for newborns52, such as the interruption of breastfeeding25 

among others related to stress33. 

Another point that should be highlighted from this review refers to the 

form of FI measurement observed in the studies. Most of them used the HFIAS 

in the original form from the FANTA project, which, according to the authors, is 

an instrument to measure the components of access to adequate food, and the 

HFSS from the USDA, which is a validated instrument for the North American 

population. 

Twelve studies used the HFIAS, and the authors of three of the studies 

made modifications30,31,32. Two of the studies31,32 did not describe the validation 

steps of the adaptations performed, which may represent a risk of bias, and in 

one study30, the scale was adapted to the local language and validated. 
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The 18-item HFSS was used in 11 studies, and six of them reported 

adapting the HFSS to measure FI 24,29,42,46,53,54 . Nunnery and colleagues54  made 

adaptations to the scale for pregnant participants in their study; their study was 

the only included study that was concerned with the specificities of the studied 

population. This is a relevant subject, as pregnancy introduces special biological 

and psychosocial needs for women that can interfere with their perceptions of 

hunger and food security, as pointed out by Hoseini and colleagues55, who also 

verified that the chances of pregnancy complications were almost 2 times higher 

in women with FI than in those with FS (Table 1). 

The short version of the HFSS was used in four studies13,33,34,35. In one 

study13, one of the questions from the short version of the HFSS was excluded. 

In these cases, where both scales were adapted without statistical validation, 

there was a risk of bias. In a systematic review performed to identify and 

characterize various experience-based household food security scales and 

synthesize their psychometric properties, the authors concluded that there are a 

number of structured scales available in the literature to assess household FI. 

They observed that the use of these scales is still limited due to the appraisal of 

few aspects of reliability and validity56. 

This finding is corroborated in the evaluation of the study by Na and 

colleagues31, who used the HFIAS scale but modified the recall time to evaluate 

FI. In the original version of the scale, the recall time was 4 weeks, and in the 

study by Na and colleagues31 with Bangladeshi women, the authors adapted the 

use of the scale to assess the last 6 months prior to the interview. In a study in 

Ethiopia32, adaptations were also made to the HFIAS for the local context, but 

further details on the validity of the modifications performed to estimate FI were 

not provided, which makes it difficult to determine which aspects related to food 

access actually were investigated. These are reasons why the mentioned studies 

can be considered to have risk of bias. Campbell and colleagues24, in turn, 

adapted a scale constructed by Melgar-Quinonez and colleagues for Bolivia57 

that was already modified from the HFSS. The authors, however, determined that 

the external validity of the scale was considered adequate. Similarly, for a survey 

carried out with pregnant women in Pakistan to determine the association 

between FI and depression, the HFIAS was adapted to the local language and 

was validated30. Another publication that verified the existence of neonatal 
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abstinence syndrome in association with FI in Boston used two questions from 

the HFSS, but the instrument was validated. In both cases, there was no risk of 

bias, but a problem still remained: the limited comparison of results from 

different studies. 

The use of different FI questionnaires/scales and adapted instruments that 

vary from the original versions generates a robust discussion about the 

comparability of study results being impaired. When the instruments used in 

various investigations are distinct from each other, even in their original forms, 

the comparison and discussion of the results obtained regarding FI in different 

populations could be limited, once the interpretations of measurements on 

different instruments will result in different FI classifications and, on the other 

hand, the same classifications on different scales may not really reflect similar FI 

conditions. 

Another important point to consider in this discussion is changes to the 

original form of an already validated instrument to assess FI (for example, 

through the exclusion of items). This approach could lead to difficulty56 in 

comparing observed associations between FI and outcomes during pregnancy 

and the neonatal period. This limitation is based on the possibility of changes to 

the original structure of the questionnaire/scale, which restricts the ability to 

guarantee that the FI construct will be evaluated in the same way. 

The comparison of the results of these studies that applied country-

specific local scales such as the EBIA and the ELCSA might also involve 

limitations. Some authors used single questions to measure FI10. These questions 

investigate the inability to buy the necessary food because of a lack of money. In 

a study that verified the associations between FI and postnatal depression, the 

authors used a single question to measure FI based on the number of months 

during the last year when the food the family needed could not be purchased58. In 

another research36, the authors used a validated single-item measure of food 

insufficiency that asked about the number of days spent hungry during the last 

week. However, food insufficiency was used here as a proxy of FI, which must 

be considered in this discussion, as the use of a proxy could shift the focus of the 

study to the perceived lack of resources to buy food. Therefore, the difference 

between these methods of measuring FI and the use of more complex scales is 
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very large, and it is thought that the comparison between the results obtained 

from the use of these varying instruments is quite difficult. 

Thus, in the quantification or classification of differences between FI 

levels, it can be a problem to compare the results of different studies in the 

evaluation of the outcomes in question. There were three publications in which 

the authors investigated gestational outcomes associated with FI, and although 

they did not use adapted instruments, they chose to exclude pregnant women did 

not answer the FI scales from the study9,45,48. The authors considered this 

exclusion to be a study limitation, and it could be considered a risk factor for 

bias. Castillo-Chavez and colleagues26 carried out a case-control study that 

verified the association between food security and hearing disorders in premature 

newborns. The authors find relevant hearing problems related to FI households. 

They included only newborns with complete data in their records, which could 

represent a risk of bias. Similarly, a study in Iran27 found an association between 

premature birth and FI in pregnancy; according to the authors, the participants 

who had not completed the research questionnaires were excluded.  

Another situation that may represent a risk of bias was noted in the study 

of Widen and colleagues39 with HIV pregnant women, which demonstrated 

associations between FI and adverse body composition changes. In their survey, 

women who did not know their HIV status were excluded. This situation could 

create selection bias. 

Another point to be highlighted in this systematic review concerns the 

kind of FI assessment. Most studies (32.4%) treated FI as an ordinal variable 

with four levels (from food security to severe food insecurity), allowing the 

categorization of FI at different levels, for example, in the comparison of mild 

and severe FI. In contrast, in 29.7% of the studies, FI was considered a 

dichotomous categorical variable based on the presence or absence of FI 

(59.2%). This approach makes it impossible to identify the most severe levels of 

FI, as well as to determine the factors associated with FI, often leading to the 

over-dimensioning of FI and poor specification of the severe issues of poverty 

and socio-demographic conditions associated with severe FI. Some instruments 

such as the North American scale, the HFSS and the EBIA already standardize 

the form of expression of the variable59, which in some way facilitates 

comparisons of studies using the same scales. 



84 
 

 
 

Gestational outcomes were the most investigated by the studies included 

in this review (table 2). The symptoms of depression and/or anxiety and/or stress 

associated with FI were the most notable (36.7% of the 30 studies that analysed 

only pregnant women and 29.7% of all the studies). The analysis of these results 

allows us to verify the importance of minimizing stress factors in pregnant 

women’s. FI, in turn, was shown to increase chances of depression30,36,42,44,53,58,60, 

stress45,61 and anxiety33. In addition to the mental health complications of 

pregnant women, symptoms of stress and depression increased the release of 

hormones such as corticotropin13 and could lead to clinical complications such as 

hyperglycaemia and hypertension48,55. It was also observed that FI increased the 

prevalence of birth defects13, neonatal mortality24 and early weaning25. In 

addition, premature births also occurred due to stressful events in pregnancy62, 

and FI was associated with premature birth in pregnancy in an Iranian study27 

and with LBW28.  

Outcomes related to consumption and dietary quality were the most 

investigated after stress and depression-related events10,14,31,34,41,45,54,63, showing 

the authors' concern with verifying dietary adequacy among pregnant women and 

whether dietary adequacy is truly associated with FI. Since most of the 

instruments that were used to assess FI in the studies included in this review 

relied on psychometric methodologies to measure access to food in sufficient 

quantity and quality, pregnant women’s perceptions of access to adequate food 

did not necessarily correspond to the actual quality or fitness of the diet they 

consumed. From this perspective, among the studies that evaluated the 

relationship between FI and the adequacy of consumption and dietary diversity, 

in two of the studies, no such association was verified14,34. In the others, this 

association was observed, suggesting that pregnant women’s perceived lack of 

sufficient financial resources is truly related to an insufficient quantity or quality 

of diet for a good portion of pregnancy. It could be expected that this outcome 

related to quality of the diet should be more frequent than stressful events in 

women’s life. 

Regarding neonatal outcomes, the results found by the authors (Tables 1 

and 2) showed a significant association between FI and these outcomes in only 

seven studies (19%). Carmichael and colleagues13 observed that FI in pregnant 

women was strongly associated with the occurrence of neonatal malformations 
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(transposition of the great vessels of the base of the heart, tetralogy of Fallot, 

spina bifida and cleft palate). These authors found that increased FI risk as 

indicated by an increased FI score corresponded to an increase in the frequency 

of health outcomes, which occurred at rates of 3 to 20%. In this research, it was 

shown that the association of FI with cleft palate and transposition of the great 

vessels was modified by a low body mass index among pregnant women and that 

the association of FI with tetralogy of Fallot was modified by folic acid 

supplementation. Campbell and colleagues24, who evaluated the association of FI 

with neonatal mortality, found a 4.6% proportion of neonatal mortality, and 

families that reported neonatal mortality had significantly higher FI scores than 

those who did not (2.9 versus 1.72, p-value <0.01). Hanselman and colleagues25 

reported that FI reduced the likelihood of the early introduction of artificial milk-

based feeding into newborn feeding by 62%. Four other outcomes were found in 

association with neonatal outcomes: LBW (mothers with FI had about 4 times 

higher odds of LBW than mothers with FS)28, prematurity (it was , among 

mothers with FI, 2 times higher than among those with FS)27, hearing disorders 

(severe FI was a high risk factor for hearing disorders, while FS was a protective 

factor)26, and neonatal abstinence syndrome (FI condition were strongly 

associated to the need of abstinence treatment in the adjusted analyses by 

maternal depression)29. 

Notably, almost all outcomes found by the authors who studied the 

association between FI and neonatal outcomes were also related to stressful 

events in pregnancy. Thus, the findings suggest the possibility of stress and its 

endocrine-metabolic consequences acting as mediators in a causal relationship64, 

even though these studies did not evaluate gestational stress (only the results in 

the neonate). Similarly, it is possible that the relationship between FI and such 

neonatal outcomes may occur through stress62,64. 

The present systematic review provided valuable information about the 

most critical outcomes associated with FI that are harmful for pregnant women 

and for newborns, who are extremely dependent on the living conditions of their 

mothers; these results should be carefully considered by professionals in 

maternal and child health care and public health policy managers. However, 

some limitations should be considered. The first concerns the loss of some 

publications that were not identified in the search because their publication 
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language was not English or Spanish, even though there was no language 

limitation applied to the search criteria in the present systematic review. The 

second limitation is that this study did not involve a meta-analysis to calculate 

summary statistical measurements to estimate the relation between the effect of 

FI on the outcomes observed during pregnancy and the neonatal period. 

Nevertheless, the systematic review was fundamental to indicate possible gaps 

that still exist in the research on this theme. One difficulty in the research is that 

some studies used FI questionnaires/scales with modifications (for example, the 

exclusion of some items). This approach can be considered to introduce an 

important bias that may have modified the internal validity of the original 

validated instruments. Thus, this systematic review can contribute to reinforcing 

the use of validated scales for the estimation of FI in studies in different 

countries. 

The results described regarding the associations of FI with the health 

effects of both pregnant women and newborns can be considered representative 

of these associations since the results were obtained from carefully selected 

studies conducted in the last 10 years. The choice of the instruments for quality 

assessment allowed for careful evaluation, including through the positive scoring 

of publications with a high response rate of the eligible population (over 85%). 

Thus, the 37 publications analysed in this systematic review provide robust 

results about FI in the gestational and neonatal periods. 

 

 

Conclusions 

The results mainly indicate the importance of ensuring the mental health 

of pregnant women living with FI and paying attention to social factors that can 

lead to FI to prevent mental disorders such as depression, anxiety and stress, as 

pregnancy and child birth can themselves lead to biological and psychosocial 

vulnerabilities. Inadequate nutrient consumption seems to also be an important 

outcome related to FI in pregnant women according to the present review. Both 

inadequate nutrient consumption and FI may compromise the development of 

newborns and the care given to them. 
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The results of this review demonstrated a high prevalence of FI in women 

and newborns living in socioeconomically disadvantaged geographical regions, 

indicating the additional difficulties for this population. 

Another important point this study highlighted was the diversity of 

instruments used to assess FI that can sometimes make comparisons difficult. In 

addition, the absence of psychometric studies that corroborate the adaptations 

made to FI instruments compromises the reliability of the results presented by 

the authors on how to measure FI in different populations. 

Additionally, based on the discussion presented, it is suggested that FI is 

a risk factor for neonatal mortality and some birth defects and disorders in the 

neonatal period, as well as breastfeeding interruption, low birth weight and 

prematurity. 

In conclusion, given the importance of the increased prevalence of FI 

worldwide, we hope the present systematic review may prompt additional studies 

on the relationship between FI and health during pregnancy and the impact of FI 

on newborns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

 
 

References 
 
1 - Food and Agriculture Organization of the United States (FAO)/World Health        

       Organization (WHO): The state of  food security and nutrition in the world.        
       Building climate resilience for food security and nutrition. Rome, FAO, 2018. 

 
       2- Food and Agriculture Organization of the United States (FAO)/World Health        
       Organization (WHO): The state of food insecurity in the world.  Economic crises –     
       impacts and lessons learned. Rome, FAO, 2009. 

 
3 - Struble MB, Aomari LL. Position of the American Dietetic Association:    
addressing world hunger, malnutrition, and food insecurity. J Am Diet Assoc. 
2003;103:1046–57. 
 
4 - Seligman HK, Laraia BA, Kushel MB. Food insecurity is associated with 
chronic disease among low-income NHANES participants. J Nutr. 2010; 140:304–
310. 

 
5 - Ivers LC, Cullen KA.  Food insecurity: special considerations for women. Am J 
ClinNutr 2011;94 suppl:1740S–4S. 

 
6 - Yang TC, Sahota P, Pickett KE, Bryant M. Association of food security status 
with overweight and dietary intake: exploration of White British and Pakistani-
origin families in the Born in Bradford cohort. Nutr J. 2018; 17:48. 

 
7 - Food and Agriculture Organization of the United States (FAO)/World Health 
Organization (WHO): The state of food security and nutrition in the world. 
Safeguardingagainsteconomicslowdownsanddownturns. Rome, FAO, 2019. 

 
8 - Laraia BA, Siega-Riz, AM, Gundersen C, Dole N. Psychosocial factors and 
socioeconomic indicators are associated with household food insecurity among 
pregnant women. J. Nutr.2006; 136: 177–182.  

 

9 - Laraia BA, Siega-Riz, AM, Gundersen C, Dole N. Household food insecurity is 
associated with self-reported pregravid weight status, gestational weight gain, and 
pregnancy complications. J Am Diet Assoc. 2010; 110:692-70. 

 
10- Brunst KJ, Wright RO, DiGioia K, Enlow MB et al. Racial/ethnic and 
sociodemographic factors associated with 
micronutrient intakes and inadequacies among pregnant women 
in an urban US population.  Public Health Nutr. 2014; 17: 1960–1970.  

 
11- Borders AEB, Wolfe K, Qadir S, Kim K-Y et al. Racial/Ethnic Differences in 
Self-Reported and biologic measures of chronic stress in pregnancy. J Perinatol. 
2015; 35: 580–584. 
 
12 - Nnakwe NE: The Prevalence of Food Insecurity Among Pregnant Women in a 
Community-based Intervention Program. The FASEB Journal. 2017; 31(1) online. 

 



89 
 

 
 

13 - Carmichael SL, Yang W, Herring A, Abrams B, Shaw GM. Maternal food 
insecurity is associated with increased risk of certain birth defects. J Nutr. 2007; 
137: 2087–2092.  

 
14 - Gamba R, Leung CW, Guendelman S, Lahiff M et al. Household Food 
Insecurity Is Not Associated with Overall Diet 
Quality Among Pregnant Women in NHANES 1999–2008 .Matern Child Health J. 
2016;  20:2348–2356. 
 
15 - Chowdhury MRK, Khan MMH, Islam R, Perera NKP, et al. Low maternal 
education and socio-economic status were associated 
with household food insecurity in children under five with diarrhoea 
in Bangladesh. ActaPædiatrica. 2016; 105: 555–561. 

 
16 - Bronte-Tinkew J, Zaslow M, Capps R, Horowitz A et al. Food insecurity 
works through depression, parenting, and infant feeding to influence overweight 
and health in toddlers. J Nutr. 2007; 137:2160-5. 

 
17 - Zaslow M, Bronte-Tinkew J, Capps R, Horowitz A et al. Food security during 
infancy: implications for attachment and mental proficiency in toddlerhood. Matern 
Child Health J. 2009; 13:66-80. 

 
18 - Kral TVE, Chittams J, Moore RH. Relationship between food insecurity, child 
weight status, and parent-reported child eating and snacking behaviors. J 
SpecPediatrNurs. 2017; doi: 10.1111/jspn.12177. 
 

19 - Perez-Escamilla R, Vianna, RPT.  Food Insecurity and the Behavioral and 
Intellectual Development of Children: A Review of the Evidence.  Journal of 
Applied Research on Children: Informing Policy for Children at Risk. 2012. 
http://digitalcommons.library.tmc.edu/childrenatrisk/vol3/iss1/9. Acessed 15 Aug 
2019. 
 
20- Visser J, McLachlan MH, Maayan N et al. Community-based supplementary 
feeding for food insecure, vulnerable and malnourished populations - an overview 
of systematic reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2018; 9:11.  
 

21 - The Joanna Briggs Institute. The Joanna Briggs Institute Reviewers’ Manual 
2015 Methodology for JBI Scoping Reviews. 2015. http://www.joannabriggs.org. 
Acessed 29 Aug 2019. 
 

22 - Guyatt G. et al. Rating quality of evidence and strength of recommendation 
GRADE: an emerging consensus on rating quality of evidence and strength of 

 recommendations. British Medical Journal. 2008; 336:924-926. 

23 - Rothman KJ. Epidemiology: an introduction. 2nd ed, Oxford, 2012. 

24 - Campbell AA, de Pee S, Sun K, Kraemer K et al. Relationship of household 
food insecurity to neonatal, infant and under-five child mortality among families in 
rural Indonesia. Food and Nutrition Bulletin. 2009; 30: 112-119. 



90 
 

 
 

25 - Hanselman B, Ambikapathi R, Mduma E, Svensen E et al. Associations of 
land, cattle and food security with infant feeding practices among a rural population 
living in Manyara, Tanzania. BMC Public Health. 2018; 18:159. 

 
26 - Castillo Chávez AM, Torres RM,  González VHH. Association between food 

insecurity and perinatal risk factors with hearing problems in preterm birth. Nutr 

Hosp. 2019; 36:267-274. 

27 - Dolatian M., Sharifi N, Mahmoodi Z. Relationship of socioeconomic status, 

psychosocialfactors and food insecurity with preterm labor: A 

longitudinal study. Int J Reprod BioMed. 2018; 16: 563-570.  

28 - Gizaw B, Gebremedhin S. Factors associated with low birthweight in 

North Shewa zone, Central Ethiopia: case-control study. Italian Journal of 

Pediatrics. 2018; 44:76. 

29 - Rose-Jacobs R, Trevino-Talbot M, Lloyd-Travaglini C et al.  Could prenatal 

food insecurity influence neonatal abstinence syndrome severity? Addiction. 2018; 

114: 337–343. 

30 - Ayyub H, Khizran MS, Salam F. Association of antenatal depression and 

household food insecurity among pregnant women: a crosssectional 

study from slums of Lahore. J Ayub Med yub Med Coll Abbottabad. 

2018;30:366–71. 

31- Na, Mehra S, Christian P, Ali H et al. Maternal dietary diversity decreases with  
household food insecurity in rural Bangladesh: a longitudinal analysis. J Nutr 
2016;146:2109–16. 
 
32 - Lebso M, Anato A, Loha E. Prevalence of anemia and associated factors 
among pregnant women  in Southern Ethiopia: A community based cross-sectional 
study. PLoS ONE. 2017; doi.org/10.1371. 
 
33 - Heyningen T, Honikman S, Myer L, Onah MN, et al. Prevalence and 
predictors of anxiety disorders amongst low income pregnant women in 
urban South Africa: a cross sectional study. Arch WomensMent Health. 2017; 
20:765–75. 
 
34 - Miller T. A multicenter study of diet quality on birth weight and 
gestational age in infants of HIV-infected women. MaternChild Nutr. 2017; 
doi:10.1111/mcn.12378. 
 
35 - Onah MN, Field S, Heyningen T et al. Predictors of alcohol and other drug use  
among pregnant women in a peri-urban South African setting. Int J Ment Health 
Syst. 2016; 10:38. 
 
36 - Tsai AC, Tomlinson M, Comulada WS, Rotheram-Borus MJ.  Food 
insufficiency, depression, and the modifying role of  social support: evidence from 



91 
 

 
 

a population-based, prospective cohort of pregnant women in peri-urban South 
Africa. SocSci Med. 2016; 151: 69–77. 
 
37 - de Oliveira ACM,  Barros AMR, Ferreira RC. Risk factors associated among 
anemia in pregnancy women of network public health of a capital of Brazil 
Northeastern. RevBrasGinecol Obstet. 2015; 37:505-11. 
 
38 - Natamba BK, Mehta S, Achan J, Stoltzfus RJ et al. The association between 
food insecurity and depressive symptoms severity among pregnant women differs 
on social support category: a cross‐sectional study. Maternal &ChildNutrition. 
2017; doi: 10.1111/mcn.12351. 
 
39 - Widen EM, Tsai I, Collins SM et al. HIV infection and increased food 
insecurity are associated with adverse body composition changes among pregnant 
and lactating Kenyan women. European Journal of Clinical Nutrition. 2018; 
https://doi.org/10.1038/s41430-018-0285-9. 
 
40- Natamba B.K., Kilama H., Arbach A., Achan J et al. Reliability and validity of 
an individually focused food insecurity access scale for assessing inadequate access 
to food among pregnant Ugandan women of mixed HIV status. Public health 
nutrition. 2015; 18: 2895–2905. 
 
41 - Gebremedhin S, Enquselassie F, Umeta M. Prevalence of prenatal zinc 
deficiency and its association with socio-demographic, dietary and health care 
related factors in rural Sidama, Southern Ethiopia: a cross-sectional study. BMC 
Public Health. 2011; 11:898. 
 
42 - Sidebottom AC, Hellerstedt WL, Harrison PA, Hennrikus D. An examination 
of prenatal and postpartum depressive symptoms among women served by urban 
community health centers. ArchWomensMent Health. 2014; 17:27–40. 
 
43 - Webb-Girard A, Cherobon A, Mbugua S, Kamau-Mbuthia E. Food insecurity 
is associated with attitudes towards exclusive breastfeeding among women in urban 
Kenya. Maternal andChildNutrition. 2012; 8: 199–214. 
 
44 - Garman EC, Schneider M, Lund C. Perinatal depressive symptoms among 
low-income South African women at risk 
of depression: trajectories and predictors. BMC Pregnancy and Childbirth. 2019;  
19:202-213. 
 
45 - Laraia B, Vinikoor-Imler LC, Siega-Riz AM. Food insecurity during 
pregnancy leads to stress, disordered eating, and greater postpartum weight among 
overweight women. Obesity. 2015; 23: 1303-131. 
 
46 - Eaton LA, Pitpitan EV, Kalichman SC, Sikkema KJ et al. Food Insecurity and 
Alcohol Use Among Pregnant Women at Alcohol Serving Establishments in South 
Africa.  Prev Sci. 2014; 15: 309–317. 
 



92 
 

 
 

47 - Bartelink IH, Savic RM, Mwesigwa J, Achan J et al. Pharmacokinetics of 
lopinavir/ritonavir and efavirenz in food insecure HIV-infected pregnant and 
breastfeeding women in Tororo, Uganda. J ClinPharmacol. 2014; 54: 121–132. 
 
48 - Laraia B, Epel E, Siega-Riz AM. Food insecurity with past experience of 
restrained eating is a recipe for increased gestational weight gain. Appetite. 2013; 
65: 178–184. 
 

49 - Moafi F, Kazemi F, Siboni FS, Alimoradi Z. The relationship between food 
security and quality of life among pregnant women. BMC PregnancyandChildbirth. 
2018; 18:319.  
 
50 - Panigassi G, Segall-corrêa AM, Marin-Leon L, Pérez-Escamilla R et al. Food 
insecurity as an indicator of inequity:analysis of a population survey. Cad 
SaudePública. 2008; 24:2376-2384.  
 
51 - Jones A D, Ngure FM, Pelto G, Young SL. What are we assessing when we 
measure food security? A compendium and review of current metrics. Adv. Nutr. 
2013; 4: 481–505. 
 
52 - Cook JT, Frank DA, Berkowitz C, Black MM et al. Food insecurity is 
associated with adverse health outcomes among human infants and toddlers. J. 
Nutr.2004; 134: 1432–1438. 
 
53 - Hromi-Fiedler A, Bermúdez-Millán A, Segura-Pérez S,Pérez-Escamilla R et al. 
Household food insecurity is associated with depressive symptoms among low-
income pregnant Latinas.  Matern Child Nutr. 2011; 7: 421–430. 
 
54 - Nunnery DL, Labban JD, Dharod JM.  Interrelationship between food security 
status, home availability of variety of fruits and vegetables and their dietary intake 
among low-income pregnant women. Public Health Nutrition. 2017; 21:  807–815. 
 
55 - Hoseini KS, Kazemil F, Alimoradi Z et al. Association between Household 
Food Security and Pregnancy. Social Health and Behavior. 2018; 1: 26-30. 
 
56 - Marques ES, Reichenheim ME, Moraes CL, Antunes MML, Salles-Costa R et 
al. Household food insecurity: a systematic review of the measuring instruments 
used in epidemiological studies. Public Health Nutrition. 2014; 18: 877–892. 
 
57 - Melgar-Quinonez, HR, Zubieta AC, MkNelly B, Nteziyaremye A et al. 
Household food insecurity and food expenditure in Bolivia, Burkina Faso, and the 
Philippines. J Nutr. 2006; 136:1431S–7S. 
 
58 - Murray L, Dunne MP, Vo TV, Anh PNT et al. Postnatal depressive symptoms 
amongst women in Central Vietnam: a cross-sectional study investigating 
prevalence and associations with social, cultural and infant factors. BMC Pregnancy 
and Childbirth. 2015; 15:234.  
 
59 - Pérez-Escamilla R, Segall-Corrêa. Food insecurity measurement and indicators. 
Rev. NutrCamp. 2008; 21:15s-26s. 



93 
 

 
 

60- Woldetensay YK, Belachew T, Biesalski HK et al. The role of nutrition, 
intimate partner violence and social support in prenatal depressive symptoms in 
rural Ethiopia: community based birth cohort study. BMC Pregnancy and 
Childbirth. 2018; 18:374. 
 
61 - Jebena MG, Taha M, Nakajima M, Lemieux A et al. Household food insecurity 
and  mental distress among pregnant women in Southwestern Ethiopia: a cross 
sectional study design. BMC Pregnancy and Childbirth. 2015; 15:250.  
 
62 - Cole-Lewis HJ, Kershaw TS,  Earnshaw VA, Yonkers KA et al. Pregnancy-
specific stress, preterm birth, and gestational age among high-risk young women. 
Health Psychol. 2014; 33: 1033–1045. 
 
63 - Kang Y, Hurley KM, Ruel-Bergeron J et al. Household food insecurity is 
associated with low dietary diversity among pregnant and lactating women in rural 
Malawi. Public Health Nutrition. 2018: 1- 9. 
 
64 - Coussons-Read ME, Lobel M, Carey JC, Kreither MO et al. The occurrence of 
preterm delivery is linked to pregnancy-specific distress and elevated inflammatory 
markers across gestation. Brain, Behavior, andImmunity. 2012; 26:650–659. 
 
65 - Gross RS, Mendelsohn AL, Messito MJ. Additive effects of household food 
insecurity during pregnancy and infancy on maternal infant feeding styles and 
practices. Appetite. 2018; 130: 20–28. 

 

 

 

 



94 
 

 
 

Attachments 

Table 1: General characteristics from the publications about the relationship between food insecurity (FI), prenatal and neonatal outcomes, potential confoundings, proportion 

of FI and results identified in the present review.  

Authors, year 
of publication, 

country 

Population Study design  
FI evaluation 

 

FI variable 
presentation 

Outcomes Potential 
counfoundings 

 

Propor-tions 
of FI 

Results 

Ayyub et al., 
2018 

(Pakistan) 

367 pregnant 
women from 

Lahore 
(Pakistan) 

OBS: 
sample size 

properly 
estimated 

Cross-sectional 
study to assess the 

association 
between food 
insecurity and 

depression 

Adapted and 
validated 

Household Food 
Insecurity 

Access Scale – 
Food and 
Nutrition 

Techinical 
Assistance from 

the United 
States Agency 

for International 
Development  

(HFIAS/FANT
A/ 

USAID)*** 

FI as ordinal 
variable 

(4 levels of FI) 

Depression Maternal age, 
unwanted 

pregnancy, death 
of close relative 

within 1 year and 
intimate partner 

violence 

46% of FI 53.3% of depression in 
FI women and 27.8%in 
FS women. FI women 

were 2.5 
times more prone to 

antenatal depression than 
those 

FS (AOR#= 2.58, 
95%CI##: 1.64–4.075) 

Bartelink 
et al., 2014 

(USA) 

221 HIV 
Pregnant 
women 

(Uganda) 

Randomized 
Clinical Trial to 
assess the serum 

exposition to 
antiretroviral 

drugs in 
association to FI 

in pregnant 
women 

 

HFIAS/FANTA
/ 

USAID 

FI as ordinal 
variable 

(4 levels of FI) 

Pharmaco-
kinetics of 

lopinavir/riton
avir and 
efavirenz 

Ethnicity, Body 
Mass Indez 

(BMI), muscular 
arm 

circumference 
(MAC), 

gestational weight 
gain, bioavilabity 

and oral drug 
clearance 

80% of 
severe FI 

Severe FI was associated 
to undernutrition that 

reduced the serum 
exposition to the 

antiretrovirals drugs. 
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Brunst et al., 
2014 

(USA) 
 

 
 
 

274 
Pregnant 
women  

(Boston/ 
USA) 

 
 
 

Transversal study 
with data of a 

prospective cohort 
to investigate the 

associations 
between  

sociodemographic 
characteristics and 

stress factors 
including FI and 

micronutrients/ant
ioxidants 

consumption  

 
 
 

Two items 
assessed 

economic-
related FI from 

two diferent 
scales* 

 
 
 

FI was 
evaluated 

considering 
two levels 

(food security 
versus FI) 

 
 
 

Micro-
nutrients/ 

antioxidants 
consumption 

 
 
 

Pre pregnancy 
BMI, women age 
and tobacco use 

 
 

 
27.8% of FI 

 
 
 

FI was associated with 
inadequated consumption 
of iron, betaine, thiamin 

and niacin. 
Women wiht high 
consumption of 

magnesium (35%) had 
lower frequncy of FI (p-
value<0,01). There was 
no association between 

the acid folic 
consumption and FI. 

Campbel et 
al., 2009 
(USA) 

Newborn 
and children 
from 26,339 
households 

from 
Indonesia 

Cross-sectional 
investigation of 

neonatal and 
under-five 
mortality 

associated to FI 
exposure 

 

Adaptation of a 
proposed scale 
for populations 

in Bolivia, 
Burkina Faso, 

and the 
Philippines 

based on US 
HFSS 

Module** 

FI as 
continous 
variable 

considering 
the sum 

of positive 
response for 

each item (0 to 
9) 
 

Neonatal and 
under-5 

mortality 
 

Maternal age, 
education, BMI, 
smoking, number 

of household 
residents, 

monetary income 
from weekly 

spending, use of 
iodized salt 

- Food insecurity score 
was related to neonatal 
mortality after adjusted 

by confoundings 
variables  (OR=0.05 
(95%CI 1.02-1.09; p-

value=0.003) 

Castillo 
Chávez, et al., 

2019 
(MEXICO) 

 

140 
premature 
newborns 
from 30 to 

37 weeks of 
gestation  
(35 cases 
and 105 

controls) in 
México 

Case-control 
study to analyze 
the association 
between food 
security and 
prenatal risk 

factors in 
premature 

newborns with 
hearing disorders. 

Latin American 
Food Security 
Classifcation 

(ELCSA) 

FI as ordinal 
variable (4 

levels of FI) 

Neonatal 
hearing 

disorders 

Biochemical data, 
drugs prescribed 

for premature 
babies, mother’s 
age, mother’s age 
at frst pregnancy, 

weight gain, 
weight, length and 
cephalic perimeter 

81.9% in 
case group 
and 54,3% 
in control 

group. 
 

Severe food insecurity 
was a risk factor 

(OR=12.75, 95%CI = 
2.89- 

56.16) for hearing 
disorders;  household 
food security had a 

protective effect 
(OR=0.26,95%CI 

0.08;0.83). 
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Charmichael 
et al., 2007 

(USA) 

 
 

1,189 
newborns 

with 
congenital 

birth defects 
(cases) and 
695 without 
congenital 

birth defects 
(controls) in 
California 

 
 

Case-control 
study. 

Investigation of 
food insecurity as 
a risk factor for 

neural tube 
defects (NTD), 
orofacial clefts, 

and 
conotruncal heart 

defects 
 

 
 

5 of the 6 
questions from 
the Short form 

of HFSS 

 
 

FI as 
continous 

varible 
 

 
 

Congenital 
birth defects 

 
 

Race, education, 
Prepregnancy 
BMI, intake of 
folic acid and 

energy, 
stresfullevents 

 
 

 
 

6- 11% of FI 
on the cases 
3-9% of FI 

on the 
controls 

 
 

Higher scores of FI was 
associated with 

increased risk of all of 
the phenotypes. The 
adjusted OR(s) were: 
OR=1.12 spina bifida; 

OR=0.9 cleft lip. For the 
association with cleft 

palate and d-
transposition of the great 

arteries, BMI was an 
interaction and for 

tetralogy of Fallot, folic 
acid intake 

De Oliveira et 
al., 2015 

(BRAZIL) 

428 brazilian 
pregnant 

women from  
public health  

network. 
 

Cross-sectional 
investigative 

study of 
socioeconomic 

variables  
(including 

moderate / severe 
FI), association 

with anemia  

Food Insecurity 
Brazilian Scale 

(EBIA) 

FI was 
evaluated 

considering 
two levels 

(food security 
and mild FI 

versus 
moderate and 

severe FI) 

Anemia 
(Hb<11g/dl) 

Number of family 
members, age and 

smoking 
 

Moderate 
and severe 
FI – 16,1% 

Food 
security (FS)  
and Mild FI 

–83,9% 

Moderate FI was 
20% in pregnant women 
with anemia and 14.4% 
in those without anemia. 
Association between FI 

and anemia was found (p 
<0.01) 

 

Dolatian et 
al., 2018 

(Iran) 
 

674 pregnant 
women of 

Ilam 
Province 

(Iran)  

Longitudinal 

study to 

determine the 

relationship 

between 

psychosocial 

factors, and food 

insecurity with 

preterm 

HFIAS – 
FANTA - 
USAID 

FI as ordinal 
variable (4 

levels of FI) 

Premature 
delivery 

Stress, anxiety, 
depression, social 

support, 
violence, 

pregnancy's 
worries. 

34.3% of FI 
3.9% of FI 

and 
premature 

birth 

The prevalence rates of 

preterm delivery in 

cases with FI were 2 

times higher 

than those who had FS.  
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delivery. 

Eaton et al., 
2014 

(USA and 
SOUTH 

AFRICA) 

95 pregnant 
women who 
used alcohol 
from South 

Africa 
 

Prospective 
cohort evaluated 

through 
interviews at three 
moments. Alcohol 
consumption was 

investigated in 
association with 

FI. 
 

HFSS_USDA 
with 

adaptations*** 
 

FI was 
evaluated 

considering 
two levels 

(FS versus FI) 

Alcohol 
consumption 

 

Age, ethnicity, 
education and 
marital status 

 

87% of FI There was significant 
association between 

alcohol consumption and 
FI (p<0.05) 

For each item on the 
scale, more than half of 
women experienced FI 

 

Gamba et al., 
2016 

(USA) 

688 
NHANES’ 
pregnant 
women 

Cross-sectional 
study 

investigating FI 
in association 

with the dietary 
quality of the 

pregnant woman 
 

HFSS – USDA 
 

FI was 
evaluated 

considering 
two leves (FS 

versus FI) 

Dietetic 
quality 

evaluated by 
AHEI-P 

(Alternate 
Healthy 

Eating Index 
modified for 
Pregnancy) 

with 1-2  24-
hour recalls 

 

Age, place of 
birth, marital 

status, ethnicity, 
education and 
family income 

 

19% of FI 
and 14% on 
the limite of 

FS 

No significant 
association between FI 
and diet quality, but FI 

gives 2.3 more chance of 
high calcium intake 

 

Garman et al., 
2019 

(South Africa) 

384 pregnant 
women 

living in low 
income 

setting in 
South Africa 

Randomised 
controlled trial 

with brief 
psychosocial 

intervention for 
perinatal 

depressionto 
identify 

trajectories of 
perinatal 

depressive 
symptoms and 

HFIAS – 
FANTA - 
USAID 

FI was 
evaluated 

considering 
two levels 

(Severe FI or 
not) 

 

Perinatal 
depression 

No applied, once 
univariate, rather 
than multivariate, 

analyses were 
preferable given 
that the objective 

of the 
study was to 

identify high-risk 
groups more 

likely to 
suffer from severe 

29.2% of 
severe FI 

The OR of being 
classified in the antenatal 
and postnatal depression 
were 2.5 times greater on 

FI women  (95%CI: 
1.21, 

5.15; p-value= 0.013) 
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their 
predictors, 

including FI. 

and chronic 
symptoms, rather 

than to 
understand the 

complex 
interactions of 

risk factors. 
Gebremedhin 

et al., 2011 
ETHIOPIA 

 

750 pregnant 
women from 

Ethiopia 
 

Sectional study to 
investigate the 

association 
between FI, socio-
demographic and 
gestational factors 
and zinc adequacy 

HFIAS – 
FANTA - 
USAID 

 

FI as 
continous 
variable 

 

Zinc 
Adequacy/Zin

c deficit 

Parity, maternal 
and gestational 

age 
 

-- Women with FI scores 
above the average score 
had 5 higher risk of zinc 

deficit 
 

Gizaw & 
Gebremedhin, 

2018 
ETHIOPIA 

94 cases of 
low birth 
weight 

(LBW) and 
376 controls 
from publics 
hospitals in 

Central 
Ethiopia. 

Case-control 
studyto determine 
the risk factors of 
LBW, including 

FI 
 

HFIAS – 
FANTA - 
USAID 

FI as ordinal 
variable (4 

levels of FI) 

Low Birth 
Weight 

Socio-
demographic 

nutritional and 
reproductive 

factors.  
 

53% of FI FI mothers had about 
four times higher odds of 

LBW 
as compared to FS 

mothers [AOR = 4.42 
(95%CI: 1.02-22.25)] 

Gross et al., 
201865 
(USA) 

412 
Hispanic / 

Latino 
pregnant 

women from 
urban New 

York 
 

Randomized 
controlled trial 
analyzing FI 

effects on prenatal 
and on feeding 
practices from 

birth to10-month-
old babies. There 
was nutritional 

and breastfeeding 
counseling 

intervention 

HFSS – USDA 
 

FI was 
evaluated 

considering 
two levels (FS 

versus FI) 
categorized as 
never, prenatal 
only, infancy 
only, or both. 

Maternal child 
feeding styles 
and practices, 
and depression 

was also 
investigated 

during 
prenatal 
period 

 

Schooling, marital 
status, 

employment, 
country of birth, 
having another 

child, pre-
gestational 

depression, pre-
gestational weight 

and material 
difficulties, IF 
situation of the 

intervention group 

32% of FI Women with prolonged 
food insecurity were 
more likely to have 
prenatal depressive 

symptoms There were no 
intervention status group 
differences in FI during 

either the prenatal or 
infancy periods. 
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Hanselman et 
al., 2018 
(USA) 

250 
Binomials 
mothers 
(over 16 

years old) 
and children 
of Tanzania. 

 

Longitudinal 
study to explore 
the risk factors 
associations, 

including FI on 
the dietary 
practices of 

children since 
breastfeeding 

beginning 

HFIAS – 
FANTA - 
USAID 

FI was 
evaluated 

considering 
two levels (FS 

versus FI) 

Breastfeeding 
status and 
feeding 

practices after 
birth and up to 

6 months of 
age 

 

Mutual adjusted 
model 

 

31,1% of FI FI was associated with 
the early introduction of 

breastfeeding only 
among women from 

families who were not 
landowners with 

livestock (p-value=0.02) 
 

Heyningen et 
al., 2017 
(SOUTH 
AFRICA) 

376 pregnant 
women over 
18 years old 
from South 

Africa 
 

Cross-sectional 
investigative 

study of prenatal 
anxiety in low-

income pregnancy 
in association 
with socio-

demographic and 
psychosocial 

factors including 
FI 

HFSSM short 
version referred 

to 6 
retrospective 

months 

FI was 
evaluated 

considering 
two leves (FS 

versus FI) 

Anxiety and 
depression 

related 
disorders 

Age-adjusted final 
model, SES level, 

primigravity, pregnancy 
trimester, living with a 
partner, unplanned and 
unwanted pregnancy, 

previous aborption 
 

42% of FI FI women were two and 
a half times more likely 
to have a diagnosis of 

anxiety (OR=2.57; 
95%CI% 1.48-4.46). FI 

was the third factor more 
related to anxiety. 

 

Hoseini et al., 
2018 

(IRAN) 
 

860 women 
after 

childbirth 
referred 

from health 
centrers in 

Qazvin 
province 

(Iran) 

Cross-sectional 
study to 

investigate the 
relationship 

between FI and 
pregnancy 

complications, 
such as 

preeclampsia, 
gestational 

diabetes and 
anemia 

HFIAS – 
FANTA - 
USAID 

FI was 
evaluated 

considering 
two levels (FS 

versus FI) 

Pregnancy 
complications 
(preeclampsia, 

gestational 
diabetes and 

anemia) 

Age, education 
level, occupation 

of the mother, 
level of education, 
occupation of the 
spouse, household 
economic status, 

number of 
pregnancies, 

wanted or 
unwanted 

pregnancies, 
prepregnancy 

32.3% of FI OR (95%CI) for having a 
total pregnancy 

complication 1.64 [1.06–
2.54]) in FI  group 

compared to 
FS. For gestational 

hypertension OR  was 
1.24 (95%CI 0.58-2.69), 
for preeclampsia OR= 

3.88 (95%CI 1.18-
12.83), for anemia 

OR=1.24 (95%CI 0.58-
2.71) and for gestational 
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BMI and weight 
gain 

during pregnancy. 

diabetes OR=1.63 
(95%CI0.81-3.30). 

Hromi-Fiedler 
et al., 2011 

(USA) 

135 low-
income latin 

pregnant 
women > 

18 years old 
from 

Connecticut 
(USA) 

Cross-sectional 
study 

investigating the 
association of FI 
with depressive 

illness. 
 
 

Adapted version 
from  HFSSM. 
Adapted in 15 

items*** 
 

FI was 
evaluated 

considering 
two levels (FS 

versus FI) 

Depressive 
symptoms 

Socioeconomic 
and demographic 
factors, perceived 
health measures, 
pre-pregnancy 
BMI, smoking, 

alcohol, previous 
history of 

depression and 
marital status 

37% of FI FI pregnant women were 
more likely to have 

depressive symptoms 
than those without FI. 

The OR for those with FI 
to have depression was 

2.6 in relation to 
the FS ones 

Jebena et al. 
2015 

BELGIUM 

642 pregnant 
women from 
11 Ethiopian 

health 
centers 

 

Cross-sectional 
study to evaluate 
the association of 

FI with mental 
stress 

 

HFIAS/FANTA
/ 

USAID 
 
 

FI was 
evaluated 

considering 
two leves 

(FSversus FI) 

Mental 
distress 

Age, occupation, 
monthly income, 
land ownership 
for agriculture 

 

9% of 
moderate FI 

The prevalence of mental 
distress was higher 

among pregnant women 
with FI (48.3%) when 
compared to those who 

were FS (19.9% p-
value<0.05). The FI 

pregnant women were 4 
times more likely to have 
mental distress then the 

FS ones 
Kang et al., 

2018 
(USA) 

589 pregnant 
and 641 
lactating  

women (not 
included in 
this review) 

in rural 
Malawi 

(Oriental 
Africa) 

Cross-sectional 
study to examine 
the association 

between 
household food 
insecurity and 

dietary diversity   

HFIAS/FANTA
/ 

USAID 

FI as ordinal 
variable 

(4 levels of FI) 

Dietary 
diversity 

Household water 
sources and 
sanitation 
facilities, 
pregnancy 

history, education 
level, 

occupational 
status, and health 

and nutrition 
service utilization 

66.7% of 
moderate or 
severe FI in 

pregnant 
women 

Severe FI, compared 
with FS led to a 0.36 

lower DDS (p-
value<0.05) and the 

OR=3.19 (95%CI 1.04-
13.7) of FI women  
without  meat/fish 

consuming. To the group 
without  eggs consuming 
OR=3.77 (95%CI 1.04-
13.7)  for moderate FI 

compared to FS.  
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Laraia et al., 
2010 

(USA) 

810 low 
income 

pregnant 
women in 

from North 
Carolina    

Longitudinal 
study with data 

from the 
Prospective 
Pregnancy, 

Nutrition and 
Infection cohort 

to retrospectively 
assess FI and 

pregnancy 
complications. 

 

HFSS/USDA 
 

FI evaluated 
as an ordinal 
variable (FS; 
Marginal FS; 

FI) 

Pregnancy-
related 

complications 
(pregnancy-

induced 
hypertension, 

second 
trimester 

anemia, and 
gestational 

diabetes 
mellitus) and 
gestational 

weight gain. 
 

Age, number of 
children, income / 

poverty ratio, 
physical activity, 
race, smoking, 

BMI, education, 
gestational age as 
total gestational 

weight gain 
estimate 

 

76% of FS; 
24% of 

marginal FS; 
10% of FI 

FI was associated with 
pre-gestational obesity, 
high gestational weight 
gain, and high adequacy 
of weight gain ratio in 
the adjusted analysis. 

Marginal FS was 
associated with 

gestational diabetes in 
the adjusted model 

Laraia et al., 
2013 

(USA) 

1041 
pregnant 

women > 16 
years with 

pré-
pregnancy 

dietary 
restriction, 
from North 

Carolina    

Longitudinal 
study with data 

from the 
Prospective 
Pregnancy, 

Nutrition and 
Infection cohort 

to retrospectively 
assess FI 
and high 

gestational weight 
gain in women  

HFSS/USDA 
 
 

FI evaluated 
as an ordinal 
variable (FS; 
Marginal FS; 

FI) 

Gestational 
weight gain 

and adequacy 
of gestational 
weight gain 

based on IOM 
recommendati

ons 
 

Age, education, 
race, income / 
poverty ratio, 
marital status, 

number of 
children, smoking 

in the first 6 
months, physical 

activity, pre-
gestational BMI 
and gestational 

weeks 
 

12,3% of 
marginal FS 

Marginal FS and low 
pre-pregnancy dietary 

restriction were 
associated with lower 

weight gain. Marginal FS 
and high dietary 
restriction were 

associated with high 
gestational weight 
adequacy and gain. 

Laraia et al., 
2015 

(USA) 
 

688 pregnant 
women from  

North 
Carolina  
cohort 

Longitudinal 
study to assess the 

influence of 
pregnancy and 

postpartum FI on 
stress, fat intake, 
weight and eating 

disorders  

HFSS/USDA 
 

FI evaluated 
as anordinal 
variable (FS; 
Marginal FS; 

FI) 

Stress, eating 
disorders, fat 
consumption, 
body mass in 

pregnancy and 
postpartum 

Sociodemographi
c and economic 

characteristics and 
health behaviors 
(physical activity 

and smoking) 
breastfeeding and 

poverty level 

Pregnancy: 
8% of 

marginal FS; 
5,2% of FI 

Post partum: 
4,4% of 

marginal FS; 
6% of FI 

FI level and pre-
gestational weight were 
interacted. Stress and 
poor eating attitudes 

were higher for marginal 
FS and FI pregnant 

women than for FS ones 
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Lebso et al., 
2017 

ETHIOPIA 

507 pregnant 
women from 

Southeast 
Ethiopia 

 

Cross-sectional 
study to verify 

factors associated 
with anemia in 

pregnancy, 
including FI 

 

Adapted from 
HFIAS for the 

local context*** 

FI as ordinal 
variable (4 

levels of FI) 

Anemia in 
pregnancy 

Household 
income, FI  level, 
toilet availability, 

frequency of 
meals per day, 
consumption of 

animal sources at 
least once / week, 
history of malaria 

and nutritional 
status 

21,4% of 
FS; 17,9% 
of mild FI; 
41,7% of 

moderated 
FI; 19% of 
severe FI 

No FI levels were 
significantly associated 

with anemia in 
pregnancy. 

 

Miller, 2017 
(EUA) 

266 HIV + 
pregnant 

women from 
Puerto Rico 

and USA 
 

Longitudinal 
study to verify the 
quality of the diet 
predicted by the 

socio-
demographic and 

gestational 
covariates 

(including FS). 
The association 

between diet 
quality and low 
birth weight and 
gestational age 
was verified. 

Short version of 
HFSSM 

FI was 
evaluated 

considering 
two leves (FS 

versus FI) 

Birth weight 
and 

gestational age 
in infants of 
HIV infected 

women. 
For FI, diet 
quality is an 

outcome 

FI was considerd 
a covariate 

variable in the 
relationship 
between diet 

quality and birth 
weight and 

gestational age in 
infants of HIV 

infected women 

62% of FI FI was not one of the 
factors associated with 

the diet’s quality 
 

Moafi et al., 
2018 

(IRAN) 
 

394  
pregnant 
women in 

Qazvin city, 
Iran. 

Cross-sectional 
study to 

investigate the 
effect of food 
insecurity on 

quality of life.  

HFIAS/FANTA
/ 

USAID 

FI as ordinal 
variable (4 

levels of FI) 

Quality of life 
 

Age, education 
level and job, 

husband’s 
education level 
and job, family 

living place, 
living house 

ownership status, 

43.9% of FI FI women had the lowest 
score due to physical 

reasons domain of 
quality of life 

(68.6±40.4, 61.3±45.5 & 
51.3±47.7) respectively 
for mild, moderate and 

severe FI. One unit 
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perceived 
economic status, 

current gestational 
rank, gestational 
age, number of 

children, 
pregnancy 

willingness status 
and gender of 

fetus 

reduction of  FI  
decreased the total 

quality of life score by 
5.2 score (95%CI -9.7-

−0.7) among the mild FI  
group, 10.8 score 

(95%CI -17.1-−4.6) 
among the moderate FI 
group and 14.1 score 
(95%CI -19.7-−8.5) 
among the severe FI 

group. 
Murray et al. 

2015 
(AUSTRA-

LIA) 

431 pregnant 
women from  

Vietnan 
central 
region 

Cross-sectional 
study to 

investigate the 
prevalence of 
postpartum 

depression and its 
socio-cultural 

factors including 
FI 

Considered one 
question about 
the numbers of 
months during 
the past year 

whose women 
could not afford 
to buy the food 

their family 
needed 

 
 

Categorical 
variable 

considering 
the numbers of 

months 
families could 
not afford to 

buy food 
(every months, 

every 1-6 
months, every 
6-12 months, 

never) 

Postnatal 
mood 

disturbance 
(depression 

and wellbeing) 

Age, education, 
urban or rural 

area, 
socioeconomic 
class, previous 

births 
 

39% of 
Pregnant 
women 
without 

money to 
buy food 

every month 

FI reporting lack of 
resources throughout the 
month was significantly 

associated with the 
depression score (β = 

2.27; p <0.01) and lack 
of recourse every 1 to 6 

months (β = 1,655; p 
<0.01). 

FI was significantly 
associated with well-

being.  

Na et al., 
2016 

(USA) 

14.600 
pregnant 

women from  
Bangladesh 
rural zone 

Longitudinal 
associations as a 
part of a cluster-
randomized trial 

of prenatal 
multiple 

micronutrient 
supplementation 

HFIAS/FANTA 
USAID adapted 
in recall time (at 

6 mo 
postpartum)*** 

 

FI as ordinal 
variable 

(4 levelsof FI) 

Maternal 
dietary 

diversity score 
(DDS) 

Number of 
“visits”, 

seasonality, 
maternal age, arm 
circumference at 
baseline, number 

of rooms, 
religion, 

education and 
income 

49.7% of FI 
(mild 

FI=20.1%; 
moderated 
FI=15.4%; 

severe 
FI=14.2% 

The DDS decreased with 
progressively worse FI, 
compared with women 

from food secure 
households.  
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Natamba et 
al., 2017 
(USA) 

403  HIV‐
infected and 

HIV 
uninfected 
pregnant 
women 

from 
northern 
Uganda 

 

Cross-sectional 
study evaluated 

dutring a 
longitudinal 

observational 
study to 

investigate de 
relationship 

between FI and 
prenatal 

depression 

Nine item 
individually 

FI scale (IFIAS) 
to assess 

perceived FI in 
the past 4weeks 

FI as 
continous 

score variable 
(0 until 9) 

 

Prenatal 
depressive 
symptoms 

Participants age in 
years, HIV status, 

parity, marital 
status, education 
level, domestic 
violence and 

former stay in a 
camp 

 

-- FI was associated with 
depressive symptoms 

severity  moderated by 
Social Support (SS). FI 

was stronger among 
women in the low SS 

category than for women 
belonging to the high SS 

group  

Nunnery et 
al., 2017 
(USA) 

198 low-
income 

pregnant 
women in  a 

Southeast 
region of the 

USA   

Cross sectional 
survey to 
determine 

differences in the 
availability of 

variety of fruits 
and vegetables by 

food security 
status.  

HFSS/USDA 
Adapted for 
pregnancy 

condition**** 

FI as ordinal 
variable 

(4 levels of FI) 

Availability of 
variety of 

fruits (F) and 
vegetables (V)  

Age, monthly 
household 
income, 

education, 
race/ethnicity, 
household size 

and participation 
in a  

Supplemental 
Nutrition 

Assistance 
Program (SNAP).  

43% of low 
FS 

(LFS)/very 
low FS 
(VLFS) 

VLFS led to a lower 
variety of fruits (p-
value=0.028) and 

vegetables (p-
value=0.058). FS was 

associated with the daily 
intake of F&V (indirect 

effect (95%CI: fresh 
fruits= −0·039 (−0·074, 

−0·013); fresh 
vegetables, −0·048 

(−0·083, −0·023). As FS 
worsened, variety of 

F&V decreased. 
Onah et al., 

2016 
(South Africa) 

 

376  
pregnant 
women in 

Cape Town 
(South 
Africa) 

Cross-sectional 
study to 

determine the 
association 

between  risk 
factors such as  
demographic, 

economic, 
and psychosocial 

factors as 
predictors of 

Short version of 
HFSSM 

FI as ordinal 
variable 

(3 levels of FI: 
food secure, 

food insecure, 
food 

insufcient) 

Alcohol or 
drug  (AOD) 
use 

Age, language, 
education, marital 

status, 
socioeconomic 

status 
(SES), obstetric 

information, 
whether the 

pregnancy was 
planned, wanted, 

as well as past 

42% of FI 
and 12% of 

food 
insufficiency 

Women that were food 
insecure were more 
likely to use AODs 

(OR=1.04, 95%CI 0.42–
2.59), however, women 

that were food insufcient 
were three times 

more likely to use AODs 
(OR= 3.73, 95%CI 2.32–

4.29) 
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alcohol and drug 
use. 

psychiatric history 

Rose-Jacobs 
et al., 2018 

(USA) 
 

75 pregnant 
women; with 

opioid 
agonist 

treatment at 
Boston 
Medical 
Center in 
Boston, 

(2013–15) 

Cross-secrional 
study, part of a 

prospective cohort 
to estimate  the 

association 
between prenatal 
FI and neonatal 

abstinence 
syndrome 

(NAS) severity.  

A validated 
two-question 
Hunger Vital 
Sign™ based 

on the US 
HFSS***** 

FI was 
evaluated 

considering 
two leves (FS 

versus FI) 

Neonatal 
abstinence 
syndrome 

Past-week 
maternal 

depressive 
symptoms, 

maternal opioid 
agonist at time of 

birth; 
tobacco smoking, 

illicit 
drug use, 

psychiatric 
medications; and 

breastfeeding 
initiation 

57.3% of FI FI women were more 
likely to have infants 

requiring any 
NAS  treatment in 
analyses controlled 

for prenatal: maternal 
depression (AOR = 3.69, 

95%CI 1.02-13.43) or 
adjusted by the use of 

methadone opioid 
agonist (AOR= 4.17, 

95% CI = 1.05, 16.50). 
Smoking or 

breastfeeding 
did not modified the 

association 
of FI and 

pharmacological NAS 
treatment 

Sidebottom et 
al., 2013 
(USA) 

594 pregnant 
women from 
Minneapolis 
and St. Paul 

Health 
Centers in 
Minnesota. 

Longitudinal 
study to 

investigate 
predictors of 
prenatal and 
postpartum 
depression 

 

HFFS adapted 
with 4 items*** 

 
 
 

FI was 
Evaluated 

Considering 
two leves 
(mild FI  
versus 

moderated+se
vere FI) 

Postpartum 
Depressive 
Symptom 

Social, behavioral 
and 

environmental 
risk factors 

 

58,7% of 
mild FI; 
41,3% of 

moderated+s
evere FI 

After adjustment, 
moderate/severe FI was 
associated with elevated 

depressive symptom 
levels only in the 
prenatal periaod 

Tsai et al., 
2016 

(USA/SOUT
H AFRICA) 

1,238 
pregnant 

women from 
South Africa 

Cross-sectional 
study in 
cluster-

randomized trial 
 

Food 
insufficiency as 
a proxy for FI.  

A only question 
was considered 
(“How many 

days in the past 

FI as 
continous 

varible 
 

Quartiles of 
depression 
symptom 
severity 

 

Age, 
employement, 
father of child 
presence, HIV 

serostatus, 
alcohool intake, 

monthly 

-- Food insufficiency had 
significant association 
with depression among 
women with low levels 
of instrumental support. 
the adverse impacts of 

Severe food 
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week have you 
gone hungry? 
By this I mean 
days when you 
felt you didn’t 
have enough to 

eat.”) 

household 
income, self 

reported diseases 
(diabetes and 
hypertension) 

insufficiency were 
experienced by  women 
with severe depression 

symptons 

Webb-Girard 
et al., 2012 

USA/ 
KENYA/ 

CANADA 

148  women 
who were 

either 
pregnant or 
with a child 
≤24 months, 

Nakuru, 
Kenya 

Cross-sectional 
quantitative and 
qualitative study 
to investigate the 

FI women’s 
beliefs and 

attitudes towards 
exclusive 

breastfeeding 
 

HFIAS – 
FANTA – 

USAID/HHS 

FI was 
evaluated 

considering 
two leves 

(FS/ mild FI  
versus 

moderated/sev
ere 
FI) 

Beliefs and 
attitudes 
towards 

exclusive 
breastfeeding 

Maternal age, 
parity, 

years of study, 
state of 

pregnancy; 
contribution to 
family income; 
household size; 
infant feeding 

counseling 
 

22% of 
FS/Mild FI; 

78% of 
Moderate 

FI/SevereFI 

Pregnant women with 
moderate+severe FI had 

the OR=2.6 higher in 
believing in the 
maintenance of 

breastfeeding for 6 
months than those with 

FS+Mild FI 

Widen et al., 
2018 

(USA) 
 

333 pregnant 
and lactating 

HIV+ 
women in 

Kenya 
receiving 

antiretroviral 
therapy 

Longitudinal 
study carried out 

between 2014 and 
2016, to evaluate 
the role of HIV 
infection and FI 

on body 
composition 

during pregnancy 
and lactation. 

Individual Food 
Insecurity 

Access Scale 
(IFIAS) 

FI as 
continous 

varible 
 

Adverse body 
composition 
changes 

Height, age, 
education  parity, 
depression, fever 
gastrointestinal 
distress,dietary 

diversity, hunger 
season in the 

previous month 
and proportion of 

heavy work  

-- FI was inversely 
associated with Arm 

Muscular Area (AMA) 
and Mid-upper Arm 

Circumference (MUAC) 
postpartum (AMA ß-
range = -0.47 to -0.92 

cm3; MUAC ß-range= -
0.09 to -0.15 cm; all p-

value <0.05). 
Woldetensay 
et al., 2018 
(Germany) 

4680 
pregnant 
women 

between 12 
to 32 weeks 
of gestation 
in Ethiopia 

Longitudinal 
study, carried out 

from 2014 to 
2016 to 

investigate the 
association 

between 
nutritional and 

HFIAS/ 
FANTA – 

USAID/HHS 

FI as ordinal 
variable 

(4 levelsof FI) 

Prenatal 
depressive 
syndrome 

Age, religion, 
marital 

status, family size 
and wealth index, 
obstetric factors, 
acute illnesses, 
social support, 
chat chewing 

87.2% of FI 
39.4% of 

moderate FI 
13.5% of 
severe FI 

Adjusting for 
confounding variables, 
moderate household FI 

(OR=1.74; 95%CI 1.31-
2.32), severe household  
FI (OR=7.90; 95%CI: 

5.87-10.62)  were 
significantly associated 
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socio-
demographic 

factors, such as FI 
and prenatal 
depression. 

practices and 
intimate partner 

violence 

with 
prenatal depressive 

symptoms. 

(i) ‘How often do you  not have enough money to afford the kind of food you and your family should have?, adapted from an economic strain measure;  
(ii) ‘In the past 6 months, did you go without  food because you did not have the money to pay for it?’from the Crisis in Family Systems-Revised measure. Adapted from:     
Shalowitz MU, Berry CA, Rasinski KA, et al., 1988. 
**       Adapted from Melgar-Quinonez et al., 2006. 
***     Adapted  instruments 
****   Adapted as follow: the standard 30d or 1-year reference period used for the survey statements was changed to ‘Since you’ve become pregnant or in the past few     
           months…’. 
***** Adapted instrument categorizing pregnant women as FI if one or more screening questions were endorsed 
# OR = odds ratio 
# 95% CI =  95% Confidence interval 

*  
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Table 2: Proportion (%) and number (n) of studies of clinical or nutritional outcomes 

observed in pregnant women and newborns associated with food insecurity, identified in 

the present review. 

 
(*) Outcome related to weight gain and nutritional status exclusively 
(**) Outcome related to anemia exclusively 

 

  

Clinical or nutritional adverse outcomes 

 

Proportion of total 

studies/(n) 

Gestational outcomes 81% (30) 

Depression / Stress / Anxiety 29.7% (11) 

Consumption/Dietary quality/Dietary diversity 22.4% (8) 

Weight gain / nutritional status of the pregnant women (*) 5.4% (2) 

Diverse clinical complications (diabetes, hypertension 

and others) 

5.4% (2) 

Anemia(**) 5.4% (2) 

Alcohol and/ or drug consumption 5.4% (2) 

Antiretroviral drugs pharmacocinetic 2.7% (1) 

Quality of life 2.7% (1) 

Pregnant women beliefs toward breastfeeding 2.7% (1) 

Neonatal outcomes 19% (7) 

Mortality 2.7% (1) 

Low Birth Weight 2.7% (1) 

Breastfeeding interruption 2.7% (1) 

Prematurity 2.7% (1) 

Birth congenital defects 2.7% (1) 

Hearing disorders 2.7% (1) 

Neonatal abstinence syndrome 2.7% (1) 
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 6.2 Manuscrito 2 

 

Apoio social associado à insegurança alimentar em gestantes com indicação 

de risco no Rio de Janeiro, Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuscrito elaborado para submissão futura no periódico  Public Health Nutrition  
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Resumo 

As mulheres são mais suscetíveis a situações de vulnerabilidade social como a 
insegurança alimentar (IA), principalmente durante a gestação. O objetivo deste 
estudo foi investigar a exposição ao baixo apoio social em associação à IA em 
mulheres grávidas atendidas em hospital da região metropolitana do Rio de 
Janeiro. Foram analisadas 260 gestantes com indicação de risco entre 2017 e 
2020 quanto ao perfil de IA avaliado pela Escala Brasileira de Insegurança 
Alimentar, classificado em três categorias (segurança alimentar – SA, IA leve e 
IA moderada juntamente com a grave), quanto ao apoio social recebido expresso 
em escores médios e avaliado pela Escala do Medical Outcome Study e  quanto a 
fatores sociodemográficos e ligados a saúde da gestante. Foram utilizados 
modelos logísticos multinomiais, com estimador a razão de risco relativo (RRR) 
e intervalo de confiança em nível de 95% (IC95%). Inicialmente testou-se a 
associação bivariada das variáveis com a IA e aquelas com significância de até 
20% foram levadas para os modelos multivariados. As variáveis 
sociodemográficas e ligadas à gestação com associações com a IA e com o AS 
foram testadas quanto a confundimento e foram incluídas nos modelos brutos e 
em seguida, aquelas com associação significativas (p-valor <0,05) foram 
incluídas nos modelos finais. Os resultados revelaram que o tipo de apoio social 
de interação positiva foi fator de proteção para IA moderada/grave (RRR=0.97; 
IC95%:0,96;0,98) e que nessa associação entre esse tipo de apoio e a IA a renda 
inferior a 1 salário mínimo (RRR = 18,8; IC95%: 2,1; 64,7)  e a presença de 
hipertensão arterial sistêmica (RRR = 3,2; IC95%: 1,2;1-10,6)  foram fatores de 
risco para a IA moderada/grave. Concluiu-se que a intensificação da rede de 
apoio que promova interações positivas, pode mitigar as formas mais severas de 
IA em gestantes que representam grupo naturalmente mais vulnerável, em 
especial para aquelas com doenças crônicas como a hipertensão e que pertençam 
a estratos sociais de baixa renda.  
 

 Palavras-chave: gestação de risco; insegurança alimentar; apoio social 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

 
 

Introdução 

 

A insegurança alimentar (IA) acontece em situações em que indivíduos 

não têm acesso seguro à alimentação em qualidade e quantidade suficiente, 

capaz de garantir a saúde e o crescimento e desenvolvimento normal (FAO, 

2009), ferindo o direito humano à alimentação adequada (PALMEIRA et al., 

2019). A IA é associada a condições sociais adversas e frequentemente 

relacionada à pobreza (JONES et al., 2013). De acordo com o último relatório da 

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO 2019) 

em 2018, cerca de 2 bilhões de pessoas tinham algum grau de IA  moderada ou 

grave.  Dos fatores protetores para IA, estudos no Brasil indicam o efeito da 

renda, dos programas de transferência condicionada de renda (MARTINS et al., 

2013, PALMEIRA et al 2020)  e de  condições sociais mais favoráveis  

(PALMEIRA et al., 2019) na redução das taxas de IA.  

Estudos têm demonstrado a relação da IA com condições adversas de 

saúde como a hipertensão, o diabetes, a obesidade, as diarreias, entre outras 

(SOUTH et al., 2019; GUCCIARDI et al., 2014; DHURANDHAR,2017; 

GUBERT et al., 2016). Ela envolve situações que precipitam essas doenças, tais 

como a precariedade da nutrição ou o estresse a ela associada (MOORE & 

CUNNINGHAM, 2012). Porém condições crônicas de saúde também podem 

acarretar a percepção de IA pelos indivíduos (MENDY et al., 2018; PROOF, 

2020). 

Dos grupos mais suscetíveis à IA, as gestantes são descritas com maior 

possibilidade de apresentar esta condição, uma vez que esse desfecho 

potencializa as condições de vulnerabilidade durante a gravidez (LARAIA et al., 

2010), em cujas alterações fisiológicas e psicossociais já encontram-se 

aumentadas (LARAIA et al., 2006; LARAIA et al., 2010; LARAIA et al., 2015). 

Logo, gestantes expostas a IA podem ter risco aumentado para ocorrências de 

complicações como hipertensão, diabetes e eclâmpsia (LARAIA et al., 2015; 

HOSEINI et al., 2018), diminuindo a qualidade de vida da mulher neste período 

(MOAFI et al., 2018).  

Gestações de risco, representadas por aquelas em que a ocorrência de 

complicações clínicas acometem a mulher ou o feto (hipertensão, diabetes, 
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eclampsia, infecções, más-formações e outras doenças fetais) são de maior 

gravidade quando associadas à IA e aos fatores que a acompanham (LARAIA et 

al., 2010). Outras condições do perfil sociodemográfico também podem ser 

consideradas situações de risco na gestação, como ser adolescente ou ter mais de 

35 anos ou ainda o hábito do tabagismo, etilismo e/ou uso de drogas, a baixa 

escolaridade, ausência de companheiro, desemprego, e acesso inadequado ao 

atendimento pré-natal (GAMBA et al., 2016).  Adicionam-se a esses, os fatores 

psicológicos como estresse, a ansiedade e a depressão e a ausência de suporte 

social (LARAIA, 2006; NATAMBA et al., 2017). 

Quanto aos fatores relacionados à IA durante a gestação, em revisão 

sistemática realizada para avaliar o efeito da IA em mulheres neste período de 

vida,  Augusto e colaboradores (2020) observaram  que a depressão, a ansiedade 

e o estresse  foram os desfechos mais associados à IA. Este estudo não 

considerou as investigações que associaram à exposição a fatores sociais e de 

saúde adversos com o desfecho da IA, mas estas investigações, que tiveram a IA 

como desfecho, foram encontradas na busca bibliográfica e posteriormente 

excluídas. Assim sugere-se que a IA seja investigada tanto como exposição 

quanto a desfechos de saúde em mulheres grávidas (PROOF, 2020). 

Estudos também têm demonstrado a relação inversa entre baixo apoio 

social com as formas mais severas de IA em gestantes e que fatores como a 

ansiedade, a depressão e o estresse se associam fortemente tanto à IA quanto ao 

baixo apoio social percebido pelas mulheres grávidas, aumentando sua situação 

de vulnerabilidade  (MURRAY et al., 2015; NATAMBA et al. 2017).  

O apoio social tem sido avaliado por diferentes instrumentos de aferição 

em estudos populacionais, como a Escala do Medical Outcomes Study 

(SHERBOURNE & STEWART, 1991; GRIEP et al 2005). Trata-se de um 

conjunto de elementos fornecidos pelas relações interpessoais que envolvem 

cuidado, confiança, empatia, sugestões, conselhos e informações para a solução 

de problemas por meio de questionário validado (SHERBOURNE & 

STEWART, 1991; CHOR et al; 2001; GRIEP et al.; 2005). Em 2014, 

INTERLENGHI & SALLES-COSTA, aplicaram a escala do Medical Outcomes 

Study em amostra representativa de famílias da região metropolitana do Rio de 

Janeiro. As autoras observaram relação inversa entre apoio social e IA sugerindo 



113 
 

 
 

que a presença do apoio social pudesse ser capaz de prover recursos ou 

benefícios, trazer sensação de amparo em eventos estressantes em famílias com 

IA e com isso melhorar o acesso à alimentação adequada. 

Assim, frente ao exposto, o presente estudo questiona a possibilidade da 

exposição ao baixo apoio social aumentar as chances das gestantes com 

indicação de risco se perceberem na condição de IA, agravando mais ainda a 

vulnerabilidade física e psicossocial dessas gestações. É possível também que 

alguns fatores sociodemográficos e gestacionais se associem a essas duas 

variáveis trazendo informações adicionais para a relação entre elas. 

Desta forma, este estudo tem por objetivo investigar a associação entre o 

apoio social percebido e a IA em mulheres grávidas com indicação de risco 

clínico e considerar os fatores sociais e ligados à gestação nessa relação.  

 

 Material e Métodos 

Desenho do Estudo 

Trata-se de estudo transversal inserido numa investigação longitudinal 

que se propõe avaliar os desfechos de nutrição e saúde ao nascimento e até o 

sexto mês de vida de crianças cujas mães foram investigadas quanto  condição 

de IA e de apoio social recebido no pré-natal.  

O presente estudo transversal foi realizado na linha de base do estudo 

longitudinal (a primeira consulta no atendimento de pré-natal do HU que é a 

consulta de triagem para confirmação do risco clínico) com 260 gestantes  com 

indicação de risco clínico para a investigação da  IA como um desfecho do  

Apoio Social recebido pelas gestantes (fator de exposição) e as covariáveis 

sociodemográficas e de saúde das gestantes que possam se relacionadas a esses 

fatores e funcionar como potenciais confundidores a serem analisados nos 

modelos estatísticos utilizados no estudo. 

.  

 

População e critérios de elegibilidade. 

Foram avaliadas todas as gestantes com indicação de algum risco clínico 

diagnosticado nas unidades básicas de saúde, de um município localizado na 

área metropolitana do Rio de Janeiro e que foram encaminhadas para 
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acompanhamento em Hospital Universitário (HU) considerado como referencia 

para este acompanhamento, no período de agosto de 2017 a dezembro de 2019. 

Foram incluídas gestantes maiores de 18 anos que concordaram em participar do 

estudo, sendo excluídas mulheres com gestações múltiplas. As gestantes foram 

avaliadas na consulta de triagem do ambulatório de pré-natal deste HU, onde o 

risco da gravidez era confirmado ou não, representando, portanto, uma amostra 

no tempo (LUIZ, 2008). O sistema de indicação das gestantes no SUS brasileiro 

é feito a partir das Unidades Básicas de Saúde, pelo Sistema de Regulação do 

Sistema Único de Saúde (SISREG), que controla o acesso aos serviços de maior 

complexidade.   

 

Coleta de dados 

Na primeira consulta com a obstetrícia do HU, pesquisadores treinados 

pela equipe de nutricionistas da pesquisa (3 estudantes de nutrição e 1 

nutricionista) aplicaram questionário contendo informações sociodemográficas, 

dados relacionados à gestação e as escalas de aferição de IA e do apoio social 

percebido. Consulta aos prontuários de saúde da gestante também foram 

realizadas para complementar as informações de saúde das gestantes (por 

exemplo o motivo do risco de encaminhamento, semanas de gestação na 

primeira consulta de pré-natal, entre outros). 

 

Variável desfecho 

Insegurança alimentar (variável desfecho) foi mensurada pela Escala 

Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA), baseado na escala norte-americana 

“Household Food Insecurity Acces Scale (HFSS)” e validada para o Brasil por 

Segall-Corrêa e colaboradores (SEGALL-CORRÊA et al., 2003; SEGALL-

CORRÊA e MARIN-LEON, 2009). O estudo utilizou a versão atualizada da 

EBIA composta por 14 perguntas dicotômicas (Sim/não), ordenadas 

gradativamente de forma a questionar desde a existência da preocupação com a 

existência de recursos para a aquisição de comida até efetivamente a total 

ausência de recursos para alimentação. Das 14 perguntas da escala, 8 são 

direcionadas para famílias compostas apenas por adultos (maiores de 18 anos). 

As demais perguntas são feitas para famílias que tenham ao menos uma pessoa 

na faixa etária menor de 18 anos, de modo que essas responderão as 14 
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perguntas. Os pontos de corte da escala são feitos pelo somatório das respostas 

afirmativas de cada item, classificando as famílias em 4 níveis de segurança/IA: 

Segurança alimentar (SA), IA Leve, IA Moderada e IA grave (SEGALL-

CORRÊA et al., 2014).  A pontuação de cada categoria difere segundo a 

existência de menores de 18 anos ou não no domicílio, (SEGALL-CORRÊA et 

al., 2003; SEGALL-CORRÊA et al., 2014). Neste estudo a IA foi apresentada 

em três categorias: SA,IA leve e IA moderada juntamente com a grave. 

 

Variáveis de exposição 

O instrumento utilizado para a mensuração do apoio social pelas 

gestantes foi a versão brasileira proposta por Chor e colaboradores (CHOR et al., 

2001; GRIEP et al., 2005) da Escala de Apoio Social do Estudo Pró-Saúde, 

idealizada por Sherbourne e Stewart (1991) nos Estados Unidos, a chamada 

Escala do Social Support Survey of the Medical Outcomes Study (MOS).  

A escala contém 19 perguntas que permitem avaliar cinco dimensões do 

apoio social percebido: material, afetiva, emocional, de informação e de 

interação social positiva. Todas as dimensões são representadas por um bloco de 

quatro perguntas, com exceção da afetiva que é constituída por 3 perguntas.  

Para cada questão são possíveis 5 respostas que variam de “nunca” a “sempre” 

(nunca, raramente, às vezes, quase sempre, ou sempre), o que confere uma 

pontuação para cada pergunta da escala que varia de 1 (nunca) a 5 (sempre). 

Todas as dimensões totalizam um mínimo de 5 e um máximo de 20 pontos com 

exceção da dimensão afetiva em cuja a máxima pontuação alcançada é de 15 

pontos. O somatório dos pontos de cada tipo de apoio representa o apoio total 

(máximo 95 pontos). Após somatório dos pontos foram calculados escores de 

cada dimensão e do apoio total, obtido pela divisão do somatório dos pontos 

pelo número máximo de pontos multiplicado por 100 (CHOR et al., 2001; 

Andrade et al., 2005; GRIEP et al., 2005; SILVA et al., 2009; INTERLENGHI e 

SALLES-COSTA, 2014). A variável foi expressa em médias e respectivos 

intervalos de confiança (IC95%) dos escores de apoio total e por cada dimensão. 

Os dados sociodemográficos foram expressos a partir das variáveis 

categóricas: idade da gestante (de 18 a 35 anos e maior que 35 anos), cor/raça 

(branca e preta/parda/indígena), escolaridade (menos de 8 anos de estudo e mais 

do que 8 anos de estudo), situação conjugal (com e sem companheiro), possuir 
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trabalho remunerado (sim ou não), recebimento de benefício social (sim ou não), 

número de pessoas no domicílio (1 a 3 pessoas e mais do que 3 pessoas), 

existências de água tratada para consumo individual (sim ou não),  presença de 

criança na família (sim ou não) e renda mensal em salários mínimos (SM), 

definida pelas categorias: menor do que 1SM, entre 1 e 3 SM e mais do que 3 

SM, considerando o SM do país em 2017  (283.90 doláres), em 2018 (251 

dólares) e em 2019 (249.50 dólares). Quanto às informações gestacionais foram 

avaliadas: existência de doença prévia na forma dicotômica, como por exemplo 

diabetes, hipertensão arterial sistêmica, doenças auto-imunes dentre outras 

doenças crônicas, existência de aborto prévio, de gestação anterior, semanas 

gestacionais de chegada no HU, e categoria de risco clínico ou diagnóstico 

incluindo o risco clínico diagnosticado.  Com base nessas informações as 

gestantes foram classificadas (i) como sem risco (gestantes que não 

apresentaram qualquer complicação clínica ou diagnóstico confirmado pelo 

obstetra do HU ou servidoras sem risco de saúde gestacional e que tinham o 

direito do acompanhamento pré-natal no hospital); (ii) hipertensão arterial 

sistêmica (HAS); (iii) HAS acompanhada de outro acometimento de saúde; (iv) 

doenças cardiovasculares; (v) diabetes, (vi) doenças hematológicas, (vii) 

infecções, (viii) eclampsia/pré-eclâmpsia, (ix) neoplasias/doenças auto-imunes, 

(x) doenças ginecológicas, (xi) riscos na gravidez prévia, (xii) acometimentos 

fetais, (xiii) doenças da tireoide e  (xiv) outros.  

 

 

Análise de dados 

Inicialmente, realizou-se análise descritiva pela estimativa das 

proporções e respectivos intervalos de confiança da variável desfecho (IA) e das 

covariáveis de estudo, e dos escores médios e respectivos intervalos de 

confiança (IC95%) para cada dimensão do apoio, após verificação de 

normalização da distribuição da variável, que foi aplicada em modelos de 

regressão na forma quadrática. 

Modelos de regressão multinomial foram adotados considerando a 

variável IA nas categorias segurança alimentar (categoria de referencia), IA leve 

e IA moderada/grave, tendo como estimador a razão de chances (odds ratio -

OR) com respectivos intervalos de confiança em nível de 95% (IC95%). Na 1ª 



117 
 

 
 

etapa, modelos bivariados foram testados tendo como variáveis independentes, 

as variáveis sociodemográficas e as variáveis relacionadas ao risco gestacional. 

Na 2ª etapa, as variáveis que apresentaram associações com a IA com 

significância de até 20% nas análises bivariadas foram incluídas nos modelos de 

regressão logística multinomial multivariada (sem ajuste). A adoção do nível de 

significância de 20% se baseou em literatura apropriada (Hosmer e Lemeshow, 

2000). 

A fim de avaliar possíveis confundimentos, para cada dimensão do apoio 

social, também foram verificadas, em modelos de regressões logísticas 

multinomial bivariadas, as associações comas variáveis sociodemográficas e 

aquelas ligadas à gestação. As variáveis associadas a cada dimensão de apoio 

social (p-valor <0,20) e aquelas associadas a IA foram então incluídas no 

modelo bruto não ajustado para verificação da associação entre cada dimensão 

do apoio social e a IA, e os possíveis confundidores. As variáveis cuja 

associação foi significativa no modelo não ajustado (p-valor<0,05) com a 

variável desfecho (IA) foram incluídas no modelo final como variáveis de ajuste. 

Todas as análises estatísticas foram realizadas no software Stata 13.0.  

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de ética em pesquisa do Hospital 

Universitário Clementino Fraga Filho da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(Rio de Janeiro, Brasil), sob o registro 63737316.5.0000.5257. As gestantes 

foram questionadas quanto a concordância na participação na pesquisa e as que 

assentiram, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

 

Resultados 

 

Na 1ª consulta de triagem foram avaliadas 293 gestantes, sendo excluídas 

25 (21 gestações gemelares, 2 adolescentes, 2 com mola hidatiforme). Além 

dessas, foram excluídas também 8 que não assinaram o termo de consentimento 

durante a aplicação do questionário. A amostra de estudo foi então composta por 

260 gestantes. 

A tabela 1 demonstra que dentre as 260 gestantes estudadas, 66 (25,4%) 

não apresentaram risco confirmado pelo Serviço de Obstetrícia. Mais da metade 

eram de famílias com IA sendo que 19,2% em IA moderada/grave. A idade 
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média das mulheres foi de 30±6,75 anos, sendo a maioria com idade 

compreendida entre 18 e 35 anos, com cor da pele/raça preta, parda ou indígena, 

com mais de 8 anos de estudo formal, sem qualquer ocupação profissional, 

viviam com companheiro e  habitavam domicílio com mais de 3 pessoas. A 

maior parte das gestantes tinha renda familiar mensal de 1 a 3 SM, não recebia 

qualquer benefício social e dentre as que recebiam (35,4%) a maior parte era 

proveniente do programa de transferência condicionada de renda brasileiro 

(25,1%). A maioria das mulheres possuía em seu domicílio água de consumo 

individual com tratamento e vivam com alguma criança na família.  Quanto os 

fatores relacionados ao risco gestacional, quase a metade apresentou aborto 

prévio e alguma doença anterior à gestação (52,7%) e mais de dois terços das 

gestantes já havia apresentado mais de uma gestação anterior à atual. As 

mulheres chegaram ao HU na sua maioria com 13 semanas de gestação ou mais 

sendo a média de 21.6±8 de semanas gestacionais. A maioria delas apresentava 

hipertensão arterial sistêmica (HAS) como diagnóstico único (13,8%) e 5% 

tinham diagnóstico de HAS juntamente a outra doença, perfazendo um total de 

49 mulheres portadoras de HAS (18,8%). Diabetes (8,8%), presença de 

infecções (8.4%) e os riscos relacionados a motivos fetais (8,4%) foram os riscos 

clínicos mais frequentes depois da HAS. Com relação à média dos escores 

percentuais de apoio social total e por cada dimensão, observou-se que a o 

escore de maior média foi o relativo ao apoio afetivo percebido (89,7; 

IC95%:87,6;91,8), seguido do apoio de interação social positiva (78,7; IC95%: 

75,9;81,4) e o menor foi o referente ao apoio emocional (73,3; IC95%: 

70,3;76,2).  

A tabela 2 demonstra a relação bivariada entre as variáveis de estudo 

(sociodemográficas e relacionadas à gestação) e os níveis de IA (segurança 

alimentar como categoria de referência), com os respectivos valores de OR bruto 

e ajustado (com IC 95%). No modelo bruto, observou-se que renda mensal 

inferior a 1SM permaneceu associada com IA leve e a moderada/ grave (p<0,05) 

sendo mulheres com renda inferior a 1 SM com chance 6 vezes maior para 

apresentar a IA leve e 16.5 vezes de apresentar a IA moderada/grave. Neste 

modelo o único risco clínico que associado a IA foi HAS, cuja presença foi 

relacionada à chance 4 vezes maior das gestantes apresentarem IA 

moderada/grave do que aquelas sem essa doença. Essas variáveis foram 
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incluídas no modelo ajustado final e permaneceram significativamente 

associadas com IA, de modo que gestantes com renda familiar inferior a 1 SM 

apresentaram chance 5 vezes maior do que as com renda superior a 3 salários 

mínimos, de apresentar IA leve e 27 vezes mais chance de apresentar IA 

moderada/grave (p<0,05).  

As mulheres grávidas com HAS apresentaram chance cerca de 3 vezes 

maior de apresentar IA moderada/grave (p<0,05). Na análise bivariada, todas as 

dimensões do apoio se associaram à IA num nível de significância de até 20% e 

num nível de significância de até 5%, o apoio material com a IA leve e 

moderada/grave, o apoio afetivo com a IA moderada/grave, o apoio de 

informação com a IA leve, o de interação social positiva com a IA 

moderada/grave e o apoio total em relação as duas categorias de IA. 

A tabela 3 demonstra os coeficientes de regressão e respectivos (IC95%) 

das associações bivariadas entre os escores percentuais de cada dimensão do 

apoio social com as variáveis sociodemográficas e aquelas de importância para a 

gestação. Nesta análise, a cor da pele/raça foi inversamente associada com os 

escores de apoio afetivo. As variáveis ausência de ocupação e renda familiar (até 

1 SM) foram inversamente associados com todos as dimensões de escore, exceto 

para o escore material. O recebimento de benefício social foi a única covariável 

associada positivamente com os escore de apoio social, sendo significativa a 

relação entre o apoio total, de informação e de interação social positiva. Dos 

fatores relacionados à gestante, a presença de aborto prévio foi inversamente 

relacionada aos escores de apoio emocional e de informação (p-valor<0,05), 

doença prévia à gestação foi associada com apenas o apoio material e de forma 

inversa (p-valor<0,05), gestações anteriores se associaram também de forma 

inversa com as dimensões do apoio emocional e de informação. Avaliando a 

presença de risco clínico, apenas diabetes e doença hematológica foram 

associadas com as dimensões de apoio de informação e de interação positiva.  

A tabela 4 apresenta a associação entre o apoio social e a IA nos modelos 

multivariados não ajustados e ajustados. As variáveis de ajuste que se encontram 

na tabela foram aquelas que se associaram a cada dimensão de apoio social e à 

IA simultaneamente, indicadas ao fim da tabela.  

Os resultados desta etapa da análise indicam que, no modelo não ajustado 

(bruto), as únicas dimensões do apoio social que se associaram 
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significativamente com IA foram o apoio de informação e de interação social 

positiva (p <0,05).  As demais variáveis que se associaram significativamente 

com a IA (p<0,05) foram inseridas nos modelos finais ajustado, somente para os 

modelos de associação entre o apoio de informação e a IA e entre o apoio de 

interação social positiva e a IA.  Para cada um desses modelos finais 

permaneceram significativas as associações entre o apoio de informação e a IA 

leve, assim como a renda inferior a 1 SM e os riscos existentes em gestações 

anteriores. Com a IA moderada/grave o apoio de informação não demonstrou 

associação significativa, somente a renda inferior a 1SM.  

No modelo final de associação entre o apoio de interação positiva e a IA, 

esta dimensão de apoio somente se associou à categoria de IA moderada/grave, 

juntamente com a renda inferior a 1 SM e a categoria de risco clínico referente a 

existência de HAS. Com a IA leve não houve associação do apoio de interação 

positiva, porém a renda inferior a 1SM e o recebimento de benefício foram 

variáveis que permaneceram associadas a esta categoria de IA.  

 

Discussão 

 

O presente estudo demonstrou que a IA atingiu mais da metade das 

gestantes estudadas, sendo evidenciado que as dimensões acesso a informações 

para a resolução de problemas e interação social positiva do apoio social tiveram 

efeito protetor para a IA entre essas mulheres. Adicionalmente, verificou-se que 

fatores como a renda familiar inferior a 1SM, doenças ou sintomas em gestações 

prévias e a HAS durante a gravidez também foram fatores que mostraram se 

associar significativamente com a IA. Esses resultados destacam a importância 

da prevenção de agravos à saúde gestacional no âmbito da atenção básica de 

saúde e das ações de garantia de renda mínima para as famílias de gestantes 

expostas à IA.  

O último relatório da FAO-OMS (2019) sobre a situação de segurança 

alimentar e nutricional no mundo demonstra que as taxas de IA vêm aumentando 

especialmente na África e em países da América Latina, fato alarmante, uma vez 

que a IA afeta negativamente o desenvolvimento físico, social, emocional e 

cognitivo ao longo de todas as fases da vida (PEREZ-ESCAMILLA, 2017). 
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Segundo o relatório da FAO (2019) a prevalência de IA moderada ou 

grave no mundo atingiu, em 2018, 26.4% da população e na América Latina 

30.9%, sendo esta prevalência menor somente do que a da África que ultrapassa 

50%. No presente estudo a proporção de IA moderada/grave entre as gestantes 

avaliadas pode ser considerada alta (19,2%) dado que na última pesquisa 

realizada no Brasil que avaliou o desfecho em território nacional (BRASIL, 

PNAD, 2013), a prevalência das formas mais graves de IA foi inferior a 10% na 

população (7,8%).  Considerando a vulnerabilidade da população em questão e 

pela possibilidade de agravos no seu estado clínico (LARAIA et al., 2010), a 

prevalência elevada das formas severas de IA reforça a suscetibilidade 

biopssicosocial para o grupo em questão (LARAIA et al., 2006; HOSEINI et al., 

2018, MOAFI et al., 2018).   

Vários estudos apontam a relação de alguns fatores sociodemográficos 

adversos com a IA, como a desigualdade racial (ODOMS-YOUNG, 2018), o 

baixo nível de escolaridade do chefe de família (BEZERRA et al., 2017),  a 

ausência de companheiro (a) (SALLES-COSTA et al., 2008), o efeito da 

ausência de ocupação remunerada (LOOPSTRA e TARASUK, 2013), e a baixa 

renda sem suporte governamental (TARASUK, 2017; PATTERSON ET AL., 

2017; PALMEIRA et al., 2019; FAO-OMS, 2019).   

Neste sentido, o presente estudo indicou também a relação da 

vulnerabilidade social entre as gestantes pela análise dos dados sócio-

demográficos, sugerindo uma maior vulnerabilidade à instalação ou perpetuação 

da IA. Analisando a associação destes fatores com a severidade do desfecho na 

população estudada, o estudo indicou que mulheres de famílias com renda 

inferior a 1 SM apresentaram uma chance quase 5 vezes maior de vivenciarem a 

IA leve, enquanto que para as formas mais severas de IA, a chance foi 3 vezes 

maior, em comparação àquelas com segurança alimentar.   

Estes achados corroboram as evidências apontadas por diversos estudos 

que demonstram que a renda é fundamental indicador e mediador da insegurança 

alimentar, havendo normalmente uma relação inversa entre baixa renda e 

segurança alimentar (LOOPSTRA e TARASUK, 2013; LIGNANI, 2019). Desta 

forma, fica evidente a importância dos programas de transferência de renda 

(TARASUK, 2017; PATTERSON et al., 2017) como é o caso do PBF no Brasil 

que inclui condicionalidades especiais para gestantes (MARTINS et al., 2013), e 
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que, pelo programa, recebem um valor adicional. Taborda (2019), no entanto 

verificou, em estudo qualitativo que avaliou a percepção de profissionais de uma 

Unidade Básica de Saúde da Região metropolitana do Rio de Janeiro, sobre o 

atendimento às condicionalidades do PBF pelas gestantes atendidas, que as 

rotinas e práticas de atendimento ao grupo aconteciam independentemente de ser 

uma condicionalidade do PBF. A autora relatou que o atendimento às gestantes 

era visto como prioritário pelos profissionais de saúde, dada a importância na 

condução do pré-natal.   

No presente estudo, foi possível verificar que a ausência do benefício 

advindo do PBF se associou à IA tanto leve quanto moderada/grave, o que a 

princípio pode parecer contraditório, mas cabe considerar que umas das 

condicionalidades ao recebimento desses benefícios é a baixa renda (MARTINS 

et al., 2013).  

Dentre os fatores de risco ligados à gestação propriamente dita, a maior 

proporção de doença anterior à gravidez, de uma ou mais gestações anteriores à 

atual, do atendimento tardio na consulta de triagem de risco e da presença de 

HAS, confirmaram a vulnerabilidade da população estudada. Em estudo em 

Bangladesh, Sikder e colaboradores (2014) apontaram a nuliparidade, história de 

aborto prévio ou natimorto e o sentimento da gravidez não desejada como 

fatores que aumentaram o risco de complicações na gravidez. Num estudo com 

mulheres grávidas na região Norte do Brasil, os fatores mais frequentemente 

associados a complicações na gravidez foram a obesidade (35%) e HAS (8%) 

pré-existentes, sendo os riscos mais prevalentes a presença de infecção urinária 

(39,9%), ganho de peso excessivo (30,4%), anemia (14%), risco de aborto (11%) 

e HAS (10,4%) (SAMPAIO et al., 2018).  Comparativamente ao presente estudo 

houve menor proporção e HAS e maior de infecção urinária, uma vez que, a 

proporção total de infecções, incluindo a urinária foi de 8,4%. Sendo assim, é 

necessária atenção priorizada a este grupo de gestantes.  

A análise da associação da IA com os fatores sociodemográficos e 

gestacionais trouxe considerações importantes.  Tanto no modelo não ajustado 

como no modelo ajustado, somente a HAS foi significativamente associada com 

IA moderada/grave (p<0,05); as demais variáveis perderam a associação que 

inicialmente apresentaram. Os resultados concordam com os achados de estudos 

realizados na Carolina do Norte com uma coorte de 810 gestantes de baixa renda 
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onde foram encontrados fatores como diabetes, obesidade e hipertensão 

associados à IA (LARAIA et al., 2010). 

Quanto ao apoio social, a variável de exposição de maior interesse 

analisada em associação com IA, verificou-se que as dimensões em que as 

mulheres se perceberam mais apoiadas foram a afetiva (percepção de se sentir 

querida ou amada), seguida da dimensão de interação social positiva (estímulo 

para se engajar em atividades relaxantes e prazerosas). Os escores de apoio 

emocional, de informação e material foram os menores, o que vai ao encontro 

aos achados de Laraia e colaboradores (2006) e Woldetensay e colaboradores 

(2018) que avaliaram fatores emocionais como agravantes da condição 

gestacional, e com o estudo de Tsai e colaboradores (2016), que observaram o 

baixo nível de apoio material relacionado aos maiores escores de depressão e IA 

entre gestantes sul-africanas. 

Augusto e colaboradores (2020) verificaram, através de revisão 

sistemática da literatura, que fatores relacionados ao estresse, ansiedade e 

depressão foram mais frequentemente associados a IA em mulheres grávidas. 

Foi observado que o status do apoio social percebido também foi considerado 

como relevante na associação entre IA e saúde mental na gestação (MURRAY et 

al., 2015; NATAMBA et al., 2015, TSAI et al, 2016). Em relação às gestantes 

em IA moderada/grave, observa-se que o escore de interação social positiva foi o 

mais baixo em relação aos escores das demais dimensões, o que é confirmado ao 

final da análise multivariada onde o apoio de interação positiva foi o único que 

se associou à IA moderada/grave (tabela 2 e 4).  

Revela-se, portanto, a importância do apoio social durante a gravidez no 

sentido de permitir condições adequadas de auxílio à gestante nos níveis da 

informação, de suporte material e afetivo, entre outros, de forma a promover o 

acesso aos bens alimentícios. Destaca-se também que a IA e a falta de apoio 

social foram considerados importantes fatores de risco durante a gestação que 

podem se estender ao período neonatal (HARRISON E SIDEBOTTOM, 2008).  

Este estudo analisou também a relação entre fatores sociodemográficos e 

gestacionais e as dimensões do apoio social, para identificar possíveis 

confundidores na associação entre o apoio social e a IA. Indivíduos com 

ocupação remunerada estável e acesso a recursos financeiros se percebem com 

satisfatório apoio material e consequentemente emocional. A cor da pele/ preta 
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tem sido associada com baixo apoio social em comparação com a cor branca 

(NGUYEN et al., 2015); este foi um achado semelhante ao do presente estudo. 

Bell e colaboradores (2010) demonstraram em estudos sobre a influência do 

apoio social sobre as diferenças raciais como determinantes da hipertensão. Os 

autores verificaram a maior vulnerabilidade da raça negra quanto à hipertensão 

em função do baixo apoio social, sugerindo que a relação entre a raça e a 

hipertensão variava conforme o apoio social recebido. 

A falta do apoio social, afetando a saúde mental e emocional, 

aumentando o estresse e deprimindo o sistema imune, se associa a doenças 

infecciosas e crônico-degenerativas (GRIEP et al, 2005), como foi possível 

verificar no presente estudo. Os laços e o apoio social melhoram a saúde e 

previnem doenças causadas pelo estresse, uma vez que ameniza seus efeitos e/ou 

promovem bem-estar, A sensação de estar amparado diminui agravos à saúde 

mental como ansiedade, depressão, diminuindo os efeitos físicos que estes 

quadros acarretam (NGUYEN et al., 2015).  

O modelo final de análise identificou que IA foi relacionada às 

dimensões do apoio social após o ajuste das variáveis sociodemográficas e 

gestacionais que se associaram a cada dimensão do apoio e à IA. Este estudo 

revelou que, para as dimensão de apoio de informação e de interação social 

positiva (únicas dimensões associadas significativamente com IA), o ajuste para 

a renda e para os riscos clínicos indicaram que a renda inferior a 1 SM foi a 

variável que aumentou  a chance de IA além da existência de HAS. Portanto, 

soma-se a existência de doenças hipertensivas, que aumentam a chance de IA na 

gravidez, com a vulnerabilidade econômica que caracteriza a pobreza. Sugere-se 

que o fortalecimento da rede de apoio à gestante e proteção governamental tenda 

a minimizar os efeitos da baixa renda em gestantes de famílias pobres, 

especialmente aquelas com doenças crônicas, como a HAS e que possa mitigar a 

precariedade no acesso alimentar para essas mulheres. 

O presente estudo trouxe resultados que elucidaram aspectos importantes 

do apoio social e sua influência sobre à IA, porém algumas limitações são 

apontadas, como por exemplo, a ausência da informação sobre a existência da 

hipertensão previamente à gestação, a fim de se verificar se essa informação 

modificaria a medida da associação. Possivelmente gestantes com hipertensão 

crônica trariam efeitos mais acentuados para a associação entre o apoio social e a 
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IA. Não só quanto à HAS, mas a ausência de informações mais aprofundadas 

sobre as doenças que já existiam antes da gestação limitam a compreensão sobre 

a associação entre os riscos clínicos, a IA e o apoio social. Uma outra limitação 

pode ser apontada, a que diz respeito a intervalos de confiança muito amplos dos 

estimadores das associações com algumas variáveis, como por exemplo a renda. 

Possivelmente o aumento do tamanho amostral diminuiria esses intervalos. 

Ainda em relação à variável renda, é possível que a sua inclusão no 

modelo possa ter minimizado a magnitude da associação entre a IA e outros 

fatores, porém optou-se pela sua permanência na análise, uma vez que é um fator 

de estreita relação com a IA (PALMEIRA et al., 2020) e segundo Lignani e 

colaboradores  trata-se de uma variável mediadora entre todos os indicadores 

sócio-econômicos e a IA. 

 

 

 

Conclusões 

 

Os resultados apontam para a importância de tornar a rede de interações 

positivas mais eficiente para as gestantes estudadas, no sentido de mitigar 

formas mais graves da IA, em que a precariedade das condições sócio 

financeiras prevalece, demandando ações governamentais mais eficazes no 

sentido da transferência de renda. É necessário também que programas de 

cuidados na atenção da saúde da gestante sejam intensificados, sobretudo para 

mulheres com doenças crônicas, como a HAS, que se configurou como um 

relevante risco para formas mais graves de IA.    
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Tabela 1. Proporções (%) e intervalos de confiança (IC95%) de insegurança alimentar (FI), indicadores sociodemográficos, fatores gestacionais 

e escores médios do apoio social recebido por dimensão  em gestantes. Niterói, Brasil, 2019. 

Variáveis de estudo 

 
Total 

 
(%) 

 
IC95% 

   
   

InsegurançaAlimentar    
Segurançaalimentar 110 42.3 36.4-48.4 
IA leve 100 38.5 32.7-44.5 
IA moderada/grave 50 19.2 14.9-24.5 

Variáveissociodemográficas    
Idade (anos)    
     18-35 192 73.8 68.1-78.8 
     35-41  68 26.2 21.1-31.9 
Cor/Raça    
Branca 73 28.1 22.9-33.9 
Preta/Parda/Indígena 187  71.9 66.1-77.1 
Escolaridade (anos)    
      ≤ 8 57 21.9 17.3-27.4 
      > 8 203 78.1 72.6-82.7  
Ocupação     
     Sem ocupação 147 56.5 50.4-62.5  
     Com ocupação 113 43.5 37.5-49.6 
Situação Conjugal    
     Semcompanheiro 77 29.6 24.3-35.5 
     Com companheiro 183 70.4 64.5-75.6  
 No. pessoas no domicílio     
      1-3  110 42.3 36.4-48.4 
      > 3       150 57.7 51.6-63.6 
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Renda em salários mínimos (SM)  
> 3 SM 31 12.6 9.0-17.4 
1-3 SM 147 59.8 53.4-65.7 
Até 1 SM 68 27.6 22.4-33.6 

Recebimento de algum benefício 
social  
 

   

   Não 168 64.6 58.6-70.2 
   Sim 92 35.4 29.7-41.4 

Agua de consumo individual    
   Sem tratamento 53 20.4 15.9-25.6 
   Com tratamento 207 79.7 74.2-84.1 

Presença de criança na família    
    Sim 158 60.8 54.7-66.5 
    Não 102 39.2 33.4-45.3 

Fatores relacionados  
à gestante 

   

Aborto prévio    
    Sim 99 38.1 32.3-44.2 
    Não 161 61.9 55.8-67.7 
Doençaprévia    
     Sim  137 52.7 46.6-58.7 
     Não 123 47.3 41.2-53.4 

Gestação anterior    
     Nenhuma 61 23.4 18.7-29.0 
1 ou mais 199 76.6 71.0-81.3 

Semanas gestacionais no HU    
<13 semanas 54 20.8 16.2-26.2 
≥13 semanas 206 79.2 73.8-83.8 

Risco clínico (a)    
Sem risco  66 25.4 20.4-31.1 
HAS  36 13.8 10.1-18.6 
HAS/Outro acometimento(a) 13 5.0 2.9-8.4 
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(a)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Diabetes 23 8.8 5.9-13.0 
Doenças cardiovasculares 10 3.8 2.1-7.1 
Doenças hematológicas 07 2.7 1.3-5.6 
Infecções 22 8.4 5.6-12.5 
Eclâmpsia/Pré-Eclâmpsia 08 3.1 1.5-6.1 
Neoplasias/Doenças auto-imunes 14 5.5 3.2-8.9 
Doenças ginecológicas 15 5.8 3.4-9.4 
Acometimentos na gravidez prévia 11 4.2 2.3-7.5 
Acometimentos fetais 22 8.4 5.6-12.5 
Doenças da tireóide 05 2.0 0.7-4.6 
Outros 08 3.1 1.5-6.0 

 
Total 

 

Apoio Social 
 (Escores percentuais) 

Média IC (95%) 

Apoio Material  76.5 73.9-79.2 
Apoio Afetivo  89.7 87.6- 91.8 
Apoio Emocional 73.3 70.3-76.2 
Apoio de  
Informação 

75.1 72.3-77.8 

Apoio Interação 
 Positiva 

78.7 75.9- 81.4 

Apoio Total  78.1 75.8- 80.3 
(a) Considerando como outro acometimento outras doenças pertencentes ou não 

às outras categorias descritas, mas como um acometimento secundário. 
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Tabela 2. Relações entre fatores sociodemográficos, gestacionais e insegurança alimentar (regressão logística multinomial, considerando 
segurança alimentar como desfecho base) em gestantes. Niterói, Rio de Brasil, 2019. 

 
Variáveis de 

Estudo 

Insegurança 
Alimentar  

Insegurança Alimentar  
(Modelo não ajustado) 

Insegurança Alimentar  
(Modelo ajustado) 

Leve Moderada/Grave Leve Moderada/Grave Leve Moderada/Grave 
Variáveis 
sociodemográficas 

      

Idade (anos) OR IC95% OR IC95% OR IC95% OR IC95% OR IC95% OR IC95% 
18-35 Ref.  Ref.          
35-41  0.81 0.43-1.49 0.89 0.42-1.91 --- --- --- --- --- --- --- --- 
Cor/Raça             
Branca Ref.  Ref.          
Preta/Parda/Indígena 0.72 0.40- 1.32 0.97 0.45-2.10 --- --- --- --- --- --- --- --- 
Escolaridade (anos)             
      ≤ 8 0.85 0.45- 1.64 0.81 0.35-1.83 --- --- --- --- --- --- --- --- 
      > 8 Ref.  Ref.          
Ocupação              

     Sem ocupação  0.86 0.50-1.49 2.73* 1.29- 5,8 0.6 0.32- 1.26 1.6 0.6 - 4.0 --- --- --- --- 

Com ocupação Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  Ref.    
 Situação Conjugal             
      Semcompanheiro 1.04 0.58-1.89 0.82 0.39-1.74 --- --- --- --- --- --- --- --- 
      Com 
companheiro 

Ref.  Ref.          

Pessoas no domicíio             
       1-3 pessoas  Ref.  Ref.          
       > 3 pessoas        1.03 0.60-1.79 0.84 0.43-1.65 --- --- --- --- --- --- --- --- 
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Renda em salários 
mínimos  

            

> 3 SM Ref.  Ref.  Ref.  Ref.   Ref.  Ref.  

   1-3 SM 2.26 0.93-5.46 8.2* 1.05-64.1 2.2 0.86 - 5.9 4.8 0.6- 23.1 1.9 0.76- 4.9 6.2 0.7-20.7 

Até 1 SM 6.05+ 2.20-16.7 29.3+ 3.54-82.6 6.1+ 1.86-19.0 16.5+ 1.8- 15.5 4.8+ 1.9- 15.9 27.0
+ 

3.1-43.7 

Benefício social     
 

            

   Sem benefício 0.51+ 0.29-0.92 0.45+ 0.23-0.92 0.51+ 0.26-0.9 0.5 0.20- 1.1 0.5+  0.3-0.9 0.5 0.2-1.1 

   Com benefício Ref.  Ref.  Ref. Ref Ref.   Ref.   Ref.  
Tratamento da 
água 

            

    Sem tratamento 1.56* 0.76- 3.19 2.76+ 1.25- 6.13 1.00 0.5 -2.2 2.0 0.8-5.0 --- --- --- --- 

   Com tratamento Ref.  Ref.          

Criança na família             
    Sim 1.34 0.77- 2.36 0.81 0.41- 1.60 --- --- --- --- --- --- --- --- 
    Não Ref.  Ref.          

Fatores gestacionais             
Doençaprévia             
     Sim  0.71 0.41-1.23 1.11 0.56-2.18 --- --- --- --- --- --- --- --- 
     Não Ref.  Ref.          

Gestação anterior             
     Nenhuma Ref.  Ref.          
     1 ou mais 1.51 0.76-3.00 0.55* 0.27-1.14 1.6 0.8-3.4 0.5 0.2-1.2 --- --- --- --- 

Semanas 
gestacionais/HU 

            

<13 semanas Ref.  Ref.          
≥13 semanas 1.10 0.58- 2.10 2.27* 0.87- 5.93 1.4 0.7-2.8 1.8 0.6-5.1 --- --- --- --- 
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Risco clínico              
Sem risco  Ref.  Ref.  Ref.    Ref.  Ref.  

HAS  1.02 0.39- 2.67 2.27* 0.78- 6.62 1.1 0.4 – 3.2 3.8+ 1.1- 13.3 1.3 0.4-3.6 3.2+ 1.1-10.4 

HAS/Outro 
acometimento 

0.37* 0.09-1.58 0.89 0.20- 4.10 0.4 0.1-2.1 1.5 0.3-8.8 0.5 0.1- 2.3 1.3 1.0-10.4 

Diabetes 0.63 0.22-1.80 0.76 0.20- 2.88 0.8 0.2-2.6 1.0 0.2-4.9 0.8 0.2-2.4 1.0 0.2-7.0 
Doenças 
cardiovasculares 

0.69 0.17- 2.85 0.42 0.04-3.97 0.8 0.2-3.5 0.6 0.05- 6.8 0.8 0.2-3.8 0.5 0.05-5.5 

Doenças 
hematológicas 

0.34 0.06-1.93 3.03 1.02-7.83 0.5 0.1-3.3 5.8 0.78-8.5 0.6 0.1-3.7  ---     --- 

Infecções 2.59* 0.74- 9.04 3.12* 0.74- 13.2 2.3 0.6-8.9 2.5 0.5-13.8 2.5 0.7-9.4 1.8 0.3-9.6 
Eclâmpsia/Pré-
Eclâmpsia 

1.15 0.23-5.63 0.69 0.06-7.40 0.9 0.2-4.9 0.9 0.1-11.3 1.2 0.2-6.3 0.8 0.07-8.8 

Neoplasias/Doença
s auto-imunes 

0.43 0.12-1.60 0.52 0.09-2.84 0.4 0.1-1.6 0.6 1.0- 3.8 0.4 0.1-1.7 0.4 0.07-2.8 

Doenças 
ginecológicas 

0.32* 0.08-1.35 1.04 0.26- 4.15 0.5 0.1-2.3 1.5 0.3-7.6 0.5 0.1-2.3 1.6 0.3-7.8 

Acometimentos na 
gravidez prévia 

0.21* 0.04-1.11 0.26 0.03- 2.33 0.2 0.03-1.1 0.3 0.3-3.7 0.2 0.04-1.2 0.2 0.04-1.2 

Acometimentos 
fetais 

0.72 0.26-1.94 4.60 2.14-7.98 0.6 0.2-2.0 3.6 0.86-5.8 0.7 0.2-2.2  ---    --- 

Apoio Social             
Material  0.98+ 0.97-0.99 0.98+ 0.97-0.99 0.98 0.97-1.0 0.98 0.97-1.0 --- --- --- --- 
Afetivo  0.99* 0.97-1.00 0.98+) 0.96-0.99 0.99 0.97-1.0 0.98 0.96-1.0 --- --- --- --- 
Emocional  0.99* 0.98-1.00 0.99 0.97-1.00 0.99 0.98-1.0 0.99 0.98-1.01 --- --- --- --- 
Informação 0.98+ 0.97-0.99 0.99* 0.97-1.00 0.97+ 0.96-0.98 0.99 0.97 – 1.0 0.98+ 0.97-0.99 0.99 0.97 – 1.0 
Interação Social  
Positiva 

0.99* 
 

0.97-1.00 0.97+ 0.96-0.98 0.99 0.98-1.0 0.97+ 0.96- 0.98 0.99 0.97 - 1.0 0.97 0.96- 0.99 

Apoio Total 0.98+ 0.97-0.99 0.98+ 0.96-0.99 0.98 0.97 – 1.0 0.98 0.97 – 1.0 --- --- --- --- 
+ p <0.05 
* p<0.20 – variáveis que foram incluídas no modelo multivariado não ajustado 



137 
 

 
 

 
Tabela 3. Regressão bivariada entre covariáveis sociodemográficas e gestacionais associadas ao apoio social em gestantes de um Hospital 
Universitário. Niterói, Brasil, 2019.  

Covariáveis de 
estudo 

Tipo de Apoio Social 
Total Material Afetivo Emocional Informação InteraçãoPositiva 

Β IC95% β IC95% β IC95% β IC95% β IC95% β IC95% 
Idade             
     18-35 Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  

     35-41 anos -1.2 -6.39;3.98 -4.17* -10.2;1.8 1.6 -3.2;6.3 -9.4 -7.7;5.8 -4.0 -10.2;2.3 2.2 -4.1;8.5 

Cor/Raça             
Branca Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  

Preta/Parda/Indíg
ena 

-4.2* -9.2;0.9 -2.2 -8.2;3.7 -4.8+ -9.4;-0.1 -4.8* -11.3;1.8 -5.2* -11.3;0.8 -3.9 -10.1;2.2 

Escolaridade             
≤ 8 anos    -1.2 -6.7;4.3 2.3 -4.1;8.7 0.9 -4.2;6.0 -3.4 -10.5;3.7 -2.3 -8.9;4.3 -2.8 -9.5;3.9 

> 8 anos Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  

Ocupação da 
gestante 

            

 Sem ocupação  -5.8+ -10.3;-1.2 -1.2 -6.6;4.2 -5.3+ -9.5;-1.1 -6.9+ -12.8;-1.0 -7.9+ -13.3;-
2.4 

-7.5+ -12.9;-2.0 

Com ocupação Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  

 Situação Conjugal             
     Sem companheiro -1.4 -6.3;3.6 1.6 -4.2;7.4 -3.1* -7.7;1.5 -2.2 -8.7;4.2 1.5 -4.5;7.5 -5.0* -11.0;1.1 
     Com companheiro Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  

 No. pessoas no 
domicíio 

            

1-3 pessoas  Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  

> 3 pessoas        1.9 -2.7;6.5 -1.2 -6.6;4.2 1.8 -2.4;6.1 2.3 -3.6;8.3 2.5 -3.1;8.0 4.0* -1.5;9.6 

Renda familiar(SM)             
> 3 SM Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  

 1-3 SM -4.5 -11.8;2.7 -4.0 -12.6;4.5 -4.3 -11.0;2.3 -3.8 -13.2;5.6 -4.5 -13.4;4.4 -5.9* -14.6;2.8 
 Até 1 SM -9.6+ -17.6;-1.6 -5.1 -14.5;4.3 -7.7+ -15.1;-0.4 -11.7+ -22.0;-1.4 -7.0* -16.7;2.8 -16.0+ -25.6;-6.5 

Benefício social              
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SIM 6.4+ 1.6;11.0 4.0* -1.6;9.5 2.8 -1.6;7.2 7.6+ 1.5;13.7 8.7+ 3.0;14.3 7.8+ 2.1;13.5 
NÂO Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  

Água de consumo 
individual 

            

SIM -7.5+ -13.0;-1.8 -4.8* -11.4;1.8 -4.6* -9.8;0.6 -10.6+ -17.9;-3.4 -4.7* -11.5;2.1 -11.6+ -18.3;-4.9 

NÃO Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  

Presença de criança 
na família 

            

    Sim 0.1 -4.5;4.8 2.1 -3.4;7.5 -0.3 -4.7;3.9 -1.6 -7.7;4.4 1.2 -4.4;6.9 -0.7 -6.4;5.0 

    Não Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  

Fatores 
relacionadosà 
gestante 

            

Aborto prévio             
    Sim -4.5* -9.1;0.2 -0.9 -6.4;4.5 -1.4 -5.8;2.9 -7.5+ -13.6;-1.5 -7.0+ -12.6;-

1.4 
-4.7* -10.4;0.9 

    Não Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  

Doença prévia              
     Sim -2.8 -7.3;1.8 -6.8+ -12.1;-1.5 -1.8 -6.0;2.4 -2.5 -8.4;3.4 -3.0 -8.6;2.4 0.5 -5.0;6.1 

     Não Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  

Gestação anterior             
     Nenhuma Ref.  Ref.  Ref.   Ref.  Ref.  Ref.  

     1 ou mais -4.2* -9.6;1.1 -3.4 -9.7;2.8 -0.7 -5.7;4.2 -7.0+ -13.9;0.0 -7.0+ -13.4;-
0.5 

-2.1 -8.7;4.4 

Início do 
acompanhamento 
no serviço (semana 
gestacional) 

            

<13 Ref.  Ref.  Ref.   Ref.  Ref.  Ref.  

>/= 13 -1.6 -7.2;4.0 0.3 -6.3;6.9 -0.7 -5.8;4.5 -2.5 -9.8;4.7 -1.2 -8.0;5.6 -3.9 -10.7;2.9 

Risco 
clínico/Doença 

            

Sem risco  Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  Ref  Ref.  

HAS  0.6 -6.9;8.22 -1.3 -10.3;7.6 5.8* -1.2;12.8 -0.1 -9.9; 9.8 -0.2 -9.4;9.0  0.4 -8.8;9.6 

HAS+ outra -10.2* -21.3;0.8 -10.8* -23.9;2.3 -8.1* -18.3;2.1 -11.1* -25.5;3.3 -11.0* -24.4; -9.7* -23.1;3.8 



139 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

doença 2.4 
Diabetes -5.8* -14.6;3.0 -6.6 -17.1; 3.8 -0.2 -8.4;7.9 -4.9 -16.5;6.6 -11.0+ -21.8;-

0.3 
-4.8 -15.6;5.9 

Doença 
cardiovascular 

-3.6 -16.0;8.8 -0.2 -14.9;14.4 -0.7 -12.2;10.7 -3.9 -20.1;12.2 -3.1 -
18.1;11.9 

-9.4 -24.5; 5.6 

Doença 
hematológica 

-1.9 -16.4;12.6 3.7 -13.5;20.9 -1.4 -14.8;12.0 -3.4 -22.3;15.5 -1.3 
 

-
18.9;16.3 

-6.8 -24.4;10.9 

Infecções gerais 0.64- -8.3;9.6 -4.3 -14.9; 6.3 1.9 -6.4;10.2  5.0 -6.7; 16.7  3.2 -7.6; 14.1 -2.3 -13.3;8.6 

Eclâmpsia/Pré-
Eclâmpsia 

-3.9 -17.6;9.7 -5.8 -22.0;10.3 -4.7 -17.3;7.8 -2.1 -20.0;15.7 -3.7 -
20.3;12.8 

-3.3 -19.9;13.3 

Neoplasias/Doen
ça auto-imune 

9.8* -0.9;20.6 8.3* -4.4;21.0 5.7 -4.2;15.6 13.0* -1.0;27.0 10.4* -2.6; 
23.5 

10.7* -2.4; 23.8 

Doença 
ginecológica  

6.8* -3.6;17.2 4.6 -7.7;16.7 8.4* -1.3;18.0  7.9 -5.7; 21.5  4.4 -8.3;17.1  9.1* -3.6; 21.7 

Risco gravidez 
anterior 

2.2 -9.7;14.1 -0.9 -15.0;13.1 7.7* -3.3;18.6  0.2 -15.3;15.7  0.3 -
14.1;14.7 

  5.1 -9.3; 19.6 

Doença fetal  3.1 -5.9;12.1 2.0 -8.6;12.7 4.9 -3.3;13.2  0.2 -11.5;11.9  3.7 -7.2;14.7   5.1 -5.8; 16.1 

+ p <0.05  
* p<0.20 – variáveis que foram incluídas no modelo multivariado não ajustado.  



140 
 

 
 

 
Tabela 4: Relação entre as dimensões do apoio social e insegurança alimentar de gestantes avaliadas na consulta de triagem de risco do 
ambulatório de pré-natal de um HU da região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. Niterói.Agosto de 2017 a Dezembro de 2019 (modelos 
multivariado não ajustado e modelo multivariado ajustado) 

Apoio Social 
 (Escores) 

 

Insegurança Alimentar  
(Modelo não ajustado) 

Insegurança Alimentar  
(Modelo ajustado) 

 Leve Moderada/Grave Leve Moderada/Grave 

 RRR IC(95%) RRR IC(95%) RRR IC(95%) RRR IC(95%) 

MATERIALa 0.98 0.97-1.0 0.98 0.97-1.0 --- --- --- --- 

Variáveis de Ajuste         

Renda         

   > 3 SM   Ref.  Ref.      

   1-3 SM    1.8 0.7-4.7 5.7 0.7-46.8 --- --- --- --- 

   Até 1 SM 4.6+ 1.6-13.7 24.8+ 2.8-51.7 --- --- --- --- 

Beneficio Social         

Sem benefício 0.5 0.3-1.0 0.5 0.2-1.2     

Com benefício Ref.  Ref.      
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Risco clínico/ 

    Doença 

        

   Sem risco  Ref.  Ref.      

   HAS 1.2 0.4-3.5 3.2+ 0.98-10.2 --- --- --- --- 

AFETIVOb 0.99 0.97-1.0 0.98 0.96-1.0 --- --- --- --- 

Variáveis de Ajuste         

Ocupação         

      Sem ocupação  0.6  1.9 0.8-4.5 --- --- --- --- 

      Com ocupação Ref. 0.3-1.2 Ref. 0.6-42.0 --- --- --- --- 

Renda         

      > 3 SM   Ref.  Ref.      

      1-3 SM    2.0 0.8-5.2 5.0 0.6-42.0 --- --- --- --- 

      Até 1 SM 5.3+ 1.7-16.3 19.1+ 2.1- 57.3 --- --- --- --- 

Beneficio Social         

     Sem benefício 0.5+ 0.2-0.9 0.5 0.2-1.3 --- --- --- --- 

     Com benefício Ref        
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Risco clínico/Doença         

    Sem risco  Ref.        

    HAS 1.2 0.4-3.5 4.1+ 1.2- 13.8 --- --- --- --- 

EMOCIONALc 0.99 0.98-1.0 0.99 0.98-1.01 --- --- --- --- 

Variáveis de Ajuste         

Ocupação         

     Sem ocupação  0.7 0.3-1.3 1.8 0.7-4.4 --- --- --- --- 

     Com ocupação Ref.  Ref.      

Renda         

     > 3 SM   Ref.        

      1-3 SM    2.1 0.8-5.6 5.1 0.6-42.9 --- --- --- --- 

     Até 1 SM 5.7+ 1.8-17.6 19.0+ 2.1-72.6 --- --- --- --- 

Beneficio Social         

    Sem benefício 0.5 0.3-1.1 0.4 0.2-1.1 --- --- --- --- 

    Com benefício Ref.  Ref.      

Gestação anterior         

    Nenhuma Ref.  Ref.      
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    1 ou mais 1.9 0.9-4.1 0.6 0.2-1.4 --- --- --- --- 

Risco clínico/Doença         

    Sem risco  Ref.        

    HAS 1.0 0.3-3.0 4.0+ 1.2-13.5 --- --- --- --- 

INFORMAÇÃO
d,g

 0.97+ 0.96-0.98 0.99 0.97 – 1.0 0.98+ 0.97-0.99 0.99 0.97 – 1.0 

Variáveis de Ajuste         

Ocupação         

 Sem ocupação  0.63 0.3-1.2 1.7 0.7- 4.3 --- --- --- --- 

Com ocupação Ref.  Ref.      

Renda         

    > 3 SM   Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  

   1-3 SM    2.1 0.8-5.5 4.8 0.6- 40.7 1.8 0.7-4.6 6.0 0.7-49.4 

   Até 1 SM 5.6+ 1.8-17.5 18.1+ 2.0- 64.5 4.9+ 1.7-14.6 28.5+ 0.7-49.4 

         

Beneficio Social         

     Sem benefício 0.6 0.3-1.1 0.5 0.2-1.2 --- --- --- --- 

     Com benefício Ref.  Ref.      
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Gestação anterior         

     Nenhuma Ref.  Ref.      

     1 ou mais 1.8 0.8-4.0 0.5 0.2-1.4 --- --- --- --- 

Risco clínico/Doença         

   Sem risco  Ref.  Ref.  Ref.    

   HAS 1.0 0.3-3.0 4.0+ 1.2- 13.6 1.2 0.4-3.3 3.0 0.9-9.5 

  Risco em gravidez    
prévia 

0.2+ .03-0.9 0.3 0.03-3.2 0.2 0.03-1.03 0.2 0.02-2.0 

INTERAÇÃO 
SOCIAL  
POSITIVAE 

0.99 0.98-1.0 0.97+ 0.96- 0.98 0.99 0.97 - 1.0 0.97 0.96-0.99 

Variáveis de Ajuste         

Ocupação         

 Sem ocupação  0.7 0.3-1.3 1.9 0.8-4.6 --- --- --- --- 

Com ocupação Ref.  Ref.      

Renda         

  > 3 SM   Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  

   1-3 SM    2.0 0.8-5.2 4.8 0.6- 40.0 1.8 0.7-4.7 5.3 0.6-43.8 

   Até 1 SM 5.2+ 1.7- 16.1 15.8+ 1.7-46.0 4.5+ 1.5- 13.4 18.8+ 2.1- 69.7 
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Beneficio Social         

Sem benefício 0.5+ 0.2-0.9 0.6 0.3-1.5 0,5+ 0.3-0.9 0.6 0.2-1.3 

Com benefício Ref.  Ref.    Ref.  

Risco clínico/Doença         

Sem risco  Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  

HAS 1.2 0.4-3.3 3.6+ 1.1-12.2 1.3 0.4- 3.6 3.2+ 1.2-10.6 

APOIO TOTALF 0.98 0.97 – 1.0 0.98 0.97 – 1.0 --- --- --- --- 

Variáveis de Ajuste         

Ocupação         

 Sem ocupação  0.6 0.3-1.3 1.7 0.7- 4.2 --- --- --- --- 

Com ocupação Ref.  Ref. Ref.     

Renda         

> 3 SM   Ref. Ref. Ref. Ref.     

   1-3 SM    2.1 0.8-5.5 4.7 0.6-39.8 --- --- --- --- 

   Até 1 SM 5.4+ 1.7- 16.7 16.4+ 1.8-49.6 --- --- --- --- 

Beneficio Social         

Sem benefício 0.5 0.3-1.1 0.5 0.2- 1.2 --- --- --- --- 
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Com benefício Ref.  Ref.  --- --- --- --- 

Gestação anterior         

   Nenhuma Ref.  Ref.      

   1 ou mais 1.9 0.9-4.1 0.5 0.2-1.4 --- --- --- --- 

Risco clínico/Doença          

Sem risco  Ref.        

HAS 1.0 0.3-3.0 4.1+ 1.2- 13.9 --- --- --- --- 

Risco em gravidez 
prévia 

0.2+ 0.03-0.98 0.3 0.03-3.4 --- --- --- --- 

(+) p<0.05 
(a) Modelo ajustado pelas variáveis: renda em salários mínimos, recebimento de benefício, classificação do risco clínico  
(b) Modelo ajustado pelas variáveis: renda em salários mínimos, ocupação e classificação do risco clínico 
(c) Modelo ajustado pelas variáveis: renda em salários mínimos, recebimento de benefício, ocupação, gestação anterior e 
classificação do risco clínico 
(d) Modelo ajustado pelas variáveis: renda em salários mínimos, recebimento de benefício, ocupação, gestação anterior e 
classificação do risco clínico 
(e) Modelo ajustado pelas variáveis: renda em salários mínimos, recebimento de benefício, ocupação e classificação do risco 
clínico 
(f) Modelo ajustado pelas variáveis: renda em salários mínimos, recebimento de benefício, ocupação, gestação anterior e 
classificação do risco clínico 
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 6.3. Manuscrito 3 

Estudo analítico da  Insegurança alimentar, Apoio social, desfechos de saúde e 

de aleitamento materno em recém-nascidos de gestações de risco. 
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Resumo 

A insegurança alimentar (IA) e o baixo apoio social (AS) podem se 

associar a condições de saúde neonatal adversas e assim, este estudo tem por  

objetivo investigar a relação da IA e do AS em gestantes de risco com desfechos 

ao nascimento (adequação do peso, ocorrência de doenças neonatais e  consumo 

de leite materno). Para tal, foram avaliados, entre 2017 e 2020, 142 binômios 

gestantes-neonatos em situação de risco clínico de um hospital de uma região 

metropolitana do Rio de Janeiro (HU). Avaliou-se na primeira consulta de pré-

natal no HU, a situação de IA mensurada pela Escala Brasileira de Insegurança 

Alimentar e os escores médios de apoio social medido pela Escala de Apoio 

Social do Medical Outcomes Study (EUA), além de dados sociodemográficos e 

ligados à gestação. Utilizou-se regressões logísticas estimando-se as razões de 

risco relativos (RRR) ou a razão de chances (OR) com respectivos intervalos de 

confiança (IC 95%) em modelos hierárquicos (determinantes básicos, 

intermediários e proximais), inicialmente testando-se a associação bivariada com 

as variáveis e cada desfecho (p-valor <0,20), seguida das análises multivariadas 

de cada nível, mantendo-se as variáveis que permaneceram significativas ao 

nível de 5%. Foram encontradas 57,1% de gestantes em situação de IA e o 

escore afetivo foi o mais alto escore de apoio social. A maioria dos recém-

nascidos encontrava-se com peso adequado para a idade gestacional (IG) 

(75,3%), recebendo leite materno juntamente com fórmula industrializada (46%) 

e, dentre os que apresentavam doenças, a maioria era de infecções congênitas 

(16,9%). Foi observado que a ausência de recebimento de benefício social se 

associou ao peso excessivo para a IG (RRR= 0.2; IC95%: 0,03;0,8), que o 

consumo de bebidas alcoólicas  (RRR = 17,0; IC 95%: 2,1;37,2) e menos de 8 

consultas de pré-natal (RRR=6,1; IC95%:1,3;17,8) associaram-se à presença de 

más-formações ao nascimento. A existência de doença prévia à gestação (OR = 

10,0; IC 95%: 1,4;22,2), a IA (OR = 15,5; IC 95%: 1,9;24,5) e doenças 

respiratórias do recém-nascido (OR = 33,5; IC 95%: 3,9;58,5) foram fatores de 

risco para alimentação artificial. Concluiu-se que estratégias para a reversão da 

IA melhorando as condições de acesso à renda, além da garantia de acesso 

precoce ao pré-natal podem melhorar a  saúde e nutrição de recém-nascidos. 

Palavras-chave: insegurança alimentar, apoio social, recém-nascidos 
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 Introdução 

 

Os impactos das complicações da gravidez e do parto na saúde da mulher 

e do recém-nascido têm sido apontados como um dos desafios para o alcance de 

objetivos do desenvolvimento sustentável do milênio, a serem atingidos até 

2030, ligados à redução da fome e da desnutrição e mortalidade materno-infantil. 

Segundo a Organização das Nações Unidas, em 2015, 303 mil mulheres no 

mundo morreram devido a complicações, enquanto que houve 2.6 milhões de 

natimortos e 2,7 milhões de recém-nascidos morreram antes dos 28 dias de vida  

(UNO, 2018; WHO, 2020). Tais complicações são mais evidentes em gestações 

de risco definidas como aquelas em que fatores clínicos ou sociais adversos 

podem alterar o curso saudável da gravidez, trazendo agravos à saúde da 

gestante e/ou do recém-nascido (BRASIL, 2010; COCO et al., 2014).  

Condições identificadas intra-útero e que comprometem a saúde fetal, como as 

síndromes genéticas e má formações (SHAPIRA et al., 2006), também definem 

as gestações de risco. 

Dentre as ocorrências adversas ao nascimento, a prematuridade, 

inadequação do peso ao nascimento, limitações ou mesmo ausência do 

aleitamento materno, ocorrência de doenças e sintomas clínicos diversos, que 

inclusive demandam cuidados intensivos do recém-nascido, a exemplo das más 

formações neurológicas e cardíacas, os problemas respiratórios e metabólicos, 

têm sido relacionadas às condições sociodemográficas e de saúde da mãe 

(COSTA et al., 2014). Segundo Azria e colaboradores (2012), é possível definir 

um desfecho deletério ao nascimento e no período imediato a ele por 

características como o índice de Apgar inferior a 7 no 5° minuto, a intubação 

traqueal, a necessidade de unidade de cuidados intermediários antes de 4 dias de 

nascimento ou de terapia intensiva em até 24 horas após  o nascimento, o trauma 

no nascimento e a mortalidade neonatal ou fetal antes da alta. 

As condições clínicas que levam ao risco na gestação e que podem 

acometer a mulher antes ou durante a gravidez são bem descritas (MAJELLA et 

al., 2019). Dentre estes riscos destacam-se o diabetes, a hipertensão arterial 

sistêmica (HAS), a obesidade e as infecções (OTT et al., 2018) na gestante .  
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A desigualdade social, caracterizada pelos indicadores 

sociodemográficos desfavoráveis, limitam o acesso a cuidados pré-natais 

adequados e aumentam as condições estressantes na vida da mulher. Fatores 

como a idade (inferior a 18 ou superior a 35 anos), a baixa escolaridade, o 

desemprego, a inserção das mulheres em famílias mono parentais chefiadas por 

elas, são alguns dos fatores potencializadores das complicações da gestação 

(CAMPBELL et al., 2018; LAGADEC et al., 2018).  No caso da prematuridade, 

por exemplo, estudo com uma coorte de recém-nascidos da região sul do Brasil, 

demonstrou que gestantes de cor de pele preta, com baixa escolaridade, mais 

jovens, primíparas e com inadequação do atendimento apresentaram maiores 

chances de partos prematuros (SILVEIRA  et al., 2010). 

A insegurança alimentar (IA) e baixo apoio social são condições 

observadas que também podem agravar tanto condições gestacionais como o 

risco neonatal. A IA definida como o acesso inadequado a condições sócio-

financeiras para aquisição de alimentação saudável e em quantidade suficiente 

(FAO, 2009), tem sido associada aos agravos à saúde de gestante. Em revisão 

sistemática realizada para avaliar o efeito da IA na gestação e em desfechos 

neonatais, foi observado que a IA foi associada com depressão, ansiedade, 

obesidade, ganho de peso gestacional inadequado (LARAIA et al., 2013), 

inadequações dietéticas, baixo peso de nascimento, más-formações congênitas 

mortalidade neonatal, prematuridade, introdução precoce de leite animal, entre 

outros. No entanto, as autoras ressaltaram quem dentre as 37 publicações 

incluídas na revisão sistemática, somente sete avaliaram a relação da IA no 

período neonatal, evidenciando a lacuna existente nesse campo (AUGUSTO et 

al, 2020) . 

O apoio social, definido como a rede de laços sociais capaz de conferir 

suporte material, afetivo, emocional e estímulo para se engajar em atividades 

prazerosas (GRIEP et al., 2005), tem sido estudado como fator de consequências 

desfavoráveis à saúde gestacional principalmente e neonatal. Ele foi 

inversamente associado a IA em mulheres grávidas, demonstrando a maior 

proporção de depressão e eventos estressantes na gestação de mulheres expostas 

a IA (TSAI et al., 2016; NATAMBA et al., 2017). Em uma coorte realizada na 

França, observou-se que apoio social insuficiente aumentou o risco de depressão 

pós-parto materna e paterna (NAKAMURA et al., 2020). Poucos estudos, no 
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entanto revelam a associação entre o apoio social percebido pelas gestantes e os 

desfechos no recém-nascido. Elsenbruch e colaboradores (2007) em estudo com 

mulheres grávidas na Alemanha revelaram que o baixo apoio social aumentava 

os riscos de partos prematuros e de baixo peso de nascimento (BPN). Em estudo 

de Revisão sobre cuidados pré-natais e os desfechos gestacionais, foi encontrada 

menor proporção de BPN associada a recebimento de apoio social diferenciado. 

Frente a essas evidências e à necessidade do entendimento de fatores que 

podem potencializar os problemas de gestações de risco que afetam as condições 

de nascimento, indo de encontro aos desafios dos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável para 2030, para estimular estratégias para a redução da mortalidade 

neonatal e infantil, justifica-se a investigação de fatores de risco que se 

relacionam diretamente à saúde do neonato como a IA e o baixo apoio social que 

promovem estresse e a estimulação neuroendócrina (CARMICHAEL et al., 

2007). Adicionalmente, em função da existência de poucos estudos que 

descrevem a IA e o apoio social nas gestações de risco e suas consequências 

neonatais, justificou-se a realização deste estudo, que objetiva investigar o efeito 

da IA, do grau de apoio social percebido e de fatores sociodemográficos que 

envolvem gestantes de risco na adequação de peso de nascimento, na existência 

de doenças e no aleitamento materno ao nascimento. 

 

 

 

Métodos 

 

Desenho do Estudo 

Esta investigação, do tipo transversal, é parte de um estudo longitudinal 

com propósito de investigar as associações da IA e do baixo apoio social na 

gestação com desfechos de saúde neonatais e após 6 meses de vida da criança.  

O presente estudo foi realizado com gestantes atendidas em consulta de 

triagem de risco pré-natal em hospital de referência para risco gestacional da 

região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro (Brasil). O trabalho utilizou as 

informações na linha de base do estudo e informações dos bebês por ocasião do 

nascimento.  
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População e critérios de elegibilidade. 

Todas as gestantes com risco confirmado na consulta de triagem pré-

natal encaminhadas pelas unidades básicas da região, por meio de Sistema de 

Regulação do Sistema Único de Saúde (SISREG) existente no país, foram 

incluídas na amostra. O SISREG é um sistema de regulação de vagas que 

controla o acesso aos serviços de maior complexidade e que encaminha a 

população para os atendimentos nas especialidades de acordo com a localização 

de moradia.  

O estudo considerou como elegíveis as gestantes atendidas na consulta de 

triagem no período de agosto de 2017 e que teriam o parto até 31 de dezembro 

de 2019, bem como seus recém-nascidos, constituindo uma amostra no tempo 

(LUIZ, 2008). Foram excluídas gestações múltiplas e situações onde o neonato 

apresentasse alguma síndrome genética (Síndrome de Dandy-Walker, Síndrome 

de Wolf Hirchhorn, Síndrome do miado do gato, entre outras) e as gestantes com 

idade inferior a 18 anos. Foram incluídas também gestantes que não tiveram o 

risco confirmado e que, portanto, não realizaram o pré-natal no hospital, mas que 

tiveram neonatos com alguma doença e os partos aconteceram neste hospital.  

 

 

Coleta de dados 

Pesquisadores treinados pela equipe de nutricionistas da pesquisa (3 

estudantes de nutrição e uma nutricionista), aplicaram questionário contendo 

perguntas sobre informações sociodemográficas, dados relacionados à gestação e 

as escalas de aferição de IA e do apoio social percebido na primeira consulta 

com a obstetrícia do HU. Consultas aos prontuários de saúde das gestantes e dos 

recém-nascidos também foram realizadas para complementar as informações de 

saúde das gestantes quando não informadas na entrevista (informações sobre do 

tipo risco para encaminhamento ao atendimento na unidade, número de semanas 

de gestação na primeira consulta de pré-natal, entre outros).  

Ao nascimento, foram coletados do prontuário dos recém-nascidos, 

dados relacionados aos desfechos do estudo: o peso (massa corpórea), idade 

gestacional ao nascimento e doenças apresentadas pelos recém-nascidos. Foi 

avaliado também o tipo de alimentação recebida pelo neonato no primeiro dia de 

vida, se esta foi exclusivamente composta pelo leite materno, se foi constituída 
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de leite materno e de fórmula industrializada (mista) ou se somente a fórmula 

industrializada foi utilizada.  

 

Desfechos neonatais 

Na ocasião do nascimento das crianças, avaliou-se o peso e total de 

semanas gestacionais de nascimento estimadas pela escala de Ballard (BRASIL, 

2012), utilizada pelo serviço de Neonatologia do HU. Essas análises foram feitas 

considerando a avaliação da adequação do peso (massa corpórea) ao nascimento 

(APN), baseada na classificação do Consórcio Internacional de Crescimento 

Fetal e Neonatal para o século 21, ou INTERGROWTH-21st (The Global Health 

Network-Intergrowth21st, 2013). Segundo essa classificação, os neonatos foram 

categorizados com APN entre o percentil 10 e 90 (adequados para a idade 

gestacional), abaixo do percentil 10, ou seja, com peso insuficiente(< P10) e acima 

do P90 (>P90), isto é com peso de nascimento excessivo.  

Embora a prematuridade não tenha sido um desfecho analisado, esta 

variável foi considerada no modelo estatístico de análise de forma dicotômica e 

foram considerados recém-nascidos prematuros aqueles com idade gestacional 

inferior à 37 semanas de gestação (WHO, 2020).  

O índice de Apgar que avalia a vitalidade ao nascimento 

(MONTGOMERY, 2000), foi analisado em duas categorias: abaixo e acima de 

7, para verificar sua influência no aleitamento materno ao nascimento.  

A existência ou não de intercorrências no parto também foi verificada a 

partir dos registros do prontuário da gestante e do recém-nascido. Incluem-se 

nessas intercorrências picos hipertensivos e hemorragias durante o parto.  

Quanto a existência de doenças ao nascimento, os recém-nascidos foram 

categorizados em quatro estratos de acordo com as principais doenças ocorridas: 

sem doença, más-formações em geral, doenças respiratórias/asfixia e infecções 

congênitas.  

O tipo de alimentação recebida ao nascimento foi classificado em duas 

categorias: com aleitamento materno (ainda que de forma não exclusiva) e sem 

aleitamento materno (variável categórica binomial). 
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Variáveis de exposição: Insegurança Alimentar e Apoio Social 

 

Foi avaliada pela Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA), 

validada por Segall-Corrêa em 2003 (SEGALL-CORRÊA e MARIN-LEON, 

2009). O estudo utilizou a versão atualizada da EBIA composta por 14 perguntas 

dicotômicas (Sim/não), utilizada em estudos de base populacional no país, como 

o mais recente, a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) (BRASIL, 2018). A 

EBIA permite questionar gradativamente desde a existência da preocupação com 

o acesso a recursos para a aquisição de comida até a total ausência deles. Das 14 

perguntas da escala, 8 são direcionadas para famílias compostas apenas por 

adultos (maiores de 18 anos) e as  demais perguntas são feitas para famílias que 

tenham ao menos um indivíduo menor de 18 anos, de modo que nesses casos as 

14 perguntas deverão ser respondidas. Os pontos de corte da escala 

consideraram o somatório das respostas afirmativas de cada item, classificando 

as famílias em 4 níveis de segurança/IA: Segurança alimentar (SA), IA Leve, IA 

Moderada e IA grave (SEGALL-CORRÊA et al., 2014).  A pontuação de cada 

categoria difere segundo a existência de menores de 18 anos ou não no 

domicílio, (SEGALL-CORRÊA et al., 2003; SEGALL-CORRÊA et al., 2014). 

No presente estudo IA foi apresentada em duas categorias: SA e IA.  

O apoio social foi avaliado em cinco dimensões (material, afetiva, 

emocional, de informação e de interação social positiva), além do apoio total 

percebido, conforme preconiza o instrumento utilizado para a sua mensuração 

pelas gestantes, a versão brasileira proposta por Chor e colaboradores (CHOR et 

al., 2001; GRIEP et al., 2005) da Escala de Apoio Social do Estudo Pró-Saúde, a 

Escala do Social Support Survey of the Medical Outcomes Study (MOS), 

idealizada por Sherbourne e Stewart (1991) nos Estados Unidos. As cinco 

dimensões do apoio foram avaliadas por meio de 19 perguntas, sendo 4 para 

cada dimensão, exceção feita à afetiva que é constituída por 3 perguntas.  Para 

cada questão as possíveis respostas são nunca, raramente, às vezes, quase 

sempre, ou sempre e são pontuadas de 1 (nunca a 5 (sempre). Cada dimensão 

totaliza um mínimo de 5 e um máximo de 20 pontos com exceção da dimensão 

afetiva em cuja a máxima pontuação alcançada é de 15 pontos. O somatório dos 

pontos de cada tipo de apoio representa o apoio total (máximo 95 pontos). Após 

somatório dos pontos foi calculado os escores de cada dimensão e do apoio total, 
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obtido pela divisão do somatório dos pontos pelo número máximo de pontos 

multiplicado por 100 (CHOR et al., 2001;GRIEP et al., 2005; SILVA et al., 

2009; INTERLENGHI e SALLES-COSTA, 2014). 

 

Variáveis sociodemográficas e gestacionais 

Ainda na consulta de triagem pré-natal foram coletadas as variáveis 

sociodemográficas e gestacionais, todas apresentadas de forma categórica. As 

variáveis sociodemográficas estudadas foram: idade da gestante (de 18 a 35 anos 

e maior que 35 anos), cor/raça (branca e preta/parda/indígena), escolaridade 

(menos de 8 anos de estudo e mais do que 8 anos de estudo), situação conjugal 

(com e sem companheiro), possuir ocupação remunerada (sim ou não), 

recebimento de benefício social (sim ou não) e renda mensal em salários 

mínimos(SM), definida pelas categorias: menor do que 1SM, entre 1 e 3 SM e 

mais do que 3 SM, considerando o SM do país em 2017  (US 283,90 dólares), 

em 2018 (US 251 dólares) e em 2019 (US 249,50 dólares).  

As variáveis gestacionais incluídas no estudo foram: existência de doença 

prévia, de aborto prévio, de gestação anterior, semanas gestacionais de chegada 

no HU, número de consultas pré-natal (menor ou maior do que 8 consultas, 

categorias definidas segundo o Ministério da Saúde me 2016) e a  presença de 

risco clínico na gestação na consulta de triagem pré-natal (sim ou não) e o ganho 

de peso gestacional (GPG) total segundo a classificação do Institute of Medicine 

(IOM) de 2013 (adequado, insuficiente e excessivo), que considera o ganho de 

peso mínimo e máximo para cada classificação de estado nutricional pré-

gestacional. O GPG total foi calculado pela diferença entre o peso antes do parto 

e o registro do peso pré-gestacional extraído da caderneta da gestante, 

considerando-se ainda a semana gestacional na medida do último peso, uma vez 

que no caso de partos prematuros o ganho peso mínimo recomendado poderia 

não ser atingido. Nestes casos foi subtraída do ganho de peso total a taxa de 

ganho semanal (IOM, 2009), de acordo com as semanas gestacionais que 

restavam para o parto a termo. 

 

Análise de dados 

Para a caracterização da população estudada, foi realizada análise 

descritiva através da estimativa das proporções e respectivos intervalos de 
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confiança das variáveis de estudo, e dos escores médios e respectivos intervalos 

de confiança (IC95%) para cada dimensão do apoio, após verificação de 

normalização da distribuição da variável. Foi utilizado um modelo hierárquico 

onde forma consideradas as variáveis em diferentes níveis: determinantes 

básicos, intermediários e proximais (STRYHNA e CHRISTENSEN, 2013; 

DOMINGOS, 2016), levando em conta a influência das variáveis sócio 

demográficas, das variáveis gestacionais e dos recém-nascidos, além da IA e do 

apoio social percebido sobre os desfechos neonatais: adequação do ganho de 

peso, doenças do recém-nascido e presença de leite materno ao nascimento.  Os 

modelos propostos foram organizados de forma independente, de acordo com o 

desfecho em questão. Utilizando modelos de regressão logística multinomial e 

binomial para o desfecho aleitamento materno, modelos univariados foram 

testados para obter a razão de chances (odds ratio - OR) e seus respectivos 

intervalos de confiança (IC95%). Variáveis com p-valor <0,20 foram incluídas 

nas análises multivariadas em cada nível hierárquico, e os modelos foram 

ajustados para cada nível subsequente, mantendo aquelas variáveis nos modelos 

que permaneceram significativas ao nível de 5% com cada desfecho de estudo. 

A decisão de adotar este nível de significância foi feita com base em literatura 

apropriada (HOSMER, 2000; ABREU, 2009). O modelo hierárquico final foi 

obtido considerando o ajuste das variáveis nos três níveis (OR ajustado).  

Paro o desfecho APN foram considerados os seguintes níveis: 1º nível ou  

determinantes básicos (idade, cor/raça, escolaridade, situação conjugal, renda, 

recebimento de benefício social, consumo de álcool, presença de um ou mais 

abortos prévios, existência de doença prévia à gestação, semanas de chegada no 

HU e número de consultas pré-natal); 2º nível ou  determinantes secundários 

(dimensões do apoio social em escores médios); 3º nível ou  determinantes 

proximais ou imediatos (IA no domicílio da gestante, presença de risco clínico 

da gestante/doença e avaliação do GPG total).  

O modelo para analisar as doenças do recém-nascido considerou os 

mesmos níveis com as mesmas variáveis de estudo, com exceção do 3º nível 

onde foram incluídas duas variáveis relacionadas ao desfecho (tipo de parto e 

presença de intercorrências no parto).  Para avaliar o consumo de leite materno 

ao nascimento, as variáveis do 1o, do 2º, e do 3º níveis foram as mesmas do 

desfecho APN, no entanto foi considerado um 4º nível de determinantes 
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imediatos (prematuridade, APN e doenças do recém-nascido), sendo que para a 

verificação da associação do desfecho alimentação com leite materno ao 

nascimento com esta variável, utilizou-se o ajuste pelo tipo de parto e 

intercorrências no parto. O índice de Apgar no quinto minuto foi uma variável 

analisada em associação direta com o desfecho. O quadro 1 demonstra as 

variáveis consideradas em cada nível do modelo hierárquico para cada desfecho.  

Todo processamento de dados e análises foram realizados no software Stata 

versão 13. 

 

Quadro 2. Variáveis alocadas nos diferentes níveis do modelo hierárquico de 

acordo com o desfecho neonatal avaliado. 

                 DESFECHOS AO NASCIMENTO 
 Adequação do 

peso de 
nascimento (APN) 

Doenças neonatais 
(DN) 

Consumo de leite 
materno ao 
nascimento 

Variáveis 
de 4º. Nível   

IA, Doenças da 
mulher/risco 

clínico, GPG total 

IA, Doenças da 
mulher/risco 

clínico, GPG total, 
Intercorrência no 
parto e Tipo de 

parto 

Prematuridade, 
APN, DN, Tipo de 

Parto*, 
Intercorrência no 

parto*  
Variáveis 
de 3º. Nível   

IA, Doenças da 
mulher/risco 

clínico, GPG total 
Variáveis 
de 2º. Nível   

Apoio Social 

Variáveis 
de 1º. Nível   

Variáveis sociodemográficas: Idade da mãe, cor/raça, ocupação 
reumerada, situação conjugal, renda, recebimento de benefício 
social, álcool 
Variáveis gestacionais: Gestação anterior, doença prévia, 
aborto, no. de semanas de chegada  no HU, número de consultas 
pré-natal 

*Variáveis utilizadas para  o ajuste na associação entre o consumo de leite materno e doenças        

neonatais 

 

 

Resultados 

No período do estudo foram atendidas na consulta de triagem pré-natal 

293 gestantes das quais 54 foram excluídas por não terem o risco confirmado. 

Das 229 restantes houve 185 nascimentos e dentre esses casos 36 foram 

excluídos (15,7%), pois não atendiam aos critérios de elegibilidade (gestação 
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gemelar, funcionárias do HU sem risco na gravidez, adolescentes e mola 

hidatiforme). Além dessas exclusões, 8 (3,5%) gestantes retiraram o 

consentimento, perfazendo um total de 142 (62%) binômios gestantes/recém-

nascidos incluídos. É necessário esclarecer que desse total, 11 gestantes não 

apresentavam complicações clínicas, mas os neonatos apresentaram e por isso o 

parto ocorreu no HU e, portanto, fizeram parte do estudo. Não houve perdas de 

nascimentos; todos os recém-nascidos no período de estudo que atendiam aos 

critérios de elegibilidade foram avaliados. 

A tabela 1 demonstra que, das 142 gestantes avaliadas, cujo parto ocorreu 

no período do estudo, mais de metade (57,1%) encontrava-se em domicílios com 

situação de IA, ressaltando-se, porém, que das gestantes avaliadas, 83,1% 

chegaram tardiamente ao HU, tendo a IA avaliada a partir do segundo trimestre 

de gestação. O escore percentual médio de apoio social foi de 77,1 (IC 95%: 

74,1;80,2), sendo os maiores escores para a dimensão afetiva (89,8; IC 95%: 

87,1;92,5) e menores para a dimensão emocional (71,9; IC 95%: 67,9;75,8). Na 

sua maioria apresentavam idade inferior a 35 anos, tinham cor da pele auto 

classificada como preta ou parda ou indígena, estudaram formalmente por mais 

de 8 anos, não possuíam ocupação remunerada, viviam com um companheiro, a 

renda familiar variava entre 1 e 3 salários mínimos, não recebiam qualquer 

benefício social e não eram fumantes e/ou etilistas.  

Em relação aos fatores ligados à gravidez, a maior parte das gestantes 

não apresentou aborto prévio à gravidez atual, já tinha tido uma ou mais 

gestação anterior e alguma doença prévia à gravidez. Na sua grande maioria, as 

mulheres chegaram ao HU após a 13ª semana gestacional (83,1%), tiveram o 

risco clínico confirmado (87,3%) e, cerca de 45%, realizaram durante o pré-

natal, mais de 8 consultas. Dentre as 96 gestantes que continham o registro do 

último peso de gestação no prontuário, a maioria delas apresentou, ao final da 

gestação, o ganho de peso insuficiente, embora, das 114 mulheres grávidas que 

referiram o peso pré-gestacional, 60.5% já se encontravam com sobrepeso 

(n=27; 23,7%) ou obesidade (n=42; 36,8%) (IOM 2013). A maior parte das 

gestantes avaliadas foi submetida a parto cesáreo (73,9%) e não apresentou 

alguma intercorrência no parto (84,5%). 

Em relação aos 142 recém nascidos, na tabela 1 também é possível 

verificar que a grande parte deles nasceu a termo e 27 bebês foram prematuros 
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(19%). A maioria deles encontrava-se com a adequação de peso para a idade 

gestacional, (peso ao nascimento entre o percentil 10 e o percentil 90), a maior 

parte não apresentou doenças (n = 83; 58,4%) ao nascimento e dentre os 59 

(41,5%) que apresentaram, a maioria teve algum tipo de infecção congênita. 

Quanto ao tipo de aleitamento ao nascimento quase a totalidade dos neonatos 

receberam leite materno, porém não de forma exclusiva, 46% deles receberam, 

juntamente ao aleitamento materno, fórmula industrializada. 

As tabelas 2, 3 e 4 demonstram respectivamente os determinantes 

associados à APN, doenças do recém-nascido e uso do leite materno na 

alimentação do bebê ao nascimento nos respectivos modelos hierárquicos 

propostos, apontando o OR com intervalos de confiança (IC 95%) das análises 

multivariadas finais de cada nível e o modelo final ajustado (p<0,05).   

Para a APN, verificou-se inicialmente que o não recebimento de 

benefício social em gestantes que tinham uma ou mais gestação anterior eram 

fatores que se associavam a relação de peso/idade gestacional elevada (acima do 

percentil 90). No entanto somente o não recebimento de benefício permaneceu 

associado, no modelo final, com essa categoria de APN, demonstrando ser um 

fator de proteção para o peso excessivo do neonato. Para a adequação do peso 

para a idade gestacional abaixo do P10 não houve nenhuma associação 

significativa (p<0,05).  

Em relação ao desfecho doenças dos recém-nascidos, para  má-formação 

em geral, observou-se que, o menor número de consultas pré-natal (<8) e o 

consumo de bebidas alcoólicas na gestação foram fatores que permaneceram 

associados a essas enfermidades. O álcool aumentou em 17 vezes a chance para 

má formações no recém-nascido e a pouca frequência ao atendimento pré-natal 

aumentou em cerca de 6 vezes essa chance. Para as demais enfermidades 

estudadas (doenças respiratórias e infecções congênitas) não foi encontrada 

associação significativa com os desfechos estudados. 

Quanto à oferta a do leite materno ao nascimento, a análise multivariada 

em cada nível revelou que se demonstraram significativas as associações com as 

variáveis consumo de álcool pela gestante, existência de doença prévia da 

gestante, apoio emocional percebido, IA, a prematuridade, baixo peso para a 

idade gestacional e existência de doenças respiratórias do recém-nascido e 

infecções congênitas. O modelo final indicou que a existência de doença prévia 
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da mãe, o apoio emocional percebido pela gestante, a insegurança alimentar 

domiciliar no início do acompanhamento pré-natal no HU e as doenças 

respiratórias do recém-nato foram as variáveis que se associaram 

significativamente ao menor consumo de leite materno e, consequentemente, 

maior oferta de fórmula industrializada como alimentação ao nascimento dos 

bebês. 

 

 

Discussão 

 

A avaliação da IA no domicílio das gestantes e da percepção do apoio 

social recebido por ocasião da consulta de triagem de risco, e suas consequências 

em aspectos específicos da saúde neonatal (adequação ponderal, existência de 

doenças e consumo de leite materno ao nascimento) foram os objetivos 

principais desse trabalho. Verificou-se que houve influência da percepção do 

apoio emocional e da IA sobre a capacidade da mãe ofertar o aleitamento 

materno para o seu filho ao nascimento. Associados a esse desfecho, outros 

determinantes como a existência de doença prévia à gestação da mulher e as 

doenças respiratórias dos recém-nascidos também foram significativos para a 

menor oferta do LM. Outros fatores importantes na saúde da gestante como o 

consumo de álcool, o número de consultas pré-natal e o não recebimento de 

benefício social foram fatores que se associaram negativamente para a presença 

de más-formações congênitas e adequação ponderal ao nascimento, 

respectivamente. 

Embora a IA tenha se associado somente a oferta do aleitamento materno 

como alimentação para o recém nascido, é importante ressaltar a sua proporção 

na população estudada, atingindo cerca de 60% dessa população e que foi mais 

elevada do que a apontada no último relatório da PNAD de 2013 que foi de 

22,6%. Já é conhecida a maior suscetibilidade à IA de famílias que possuem 

menores de 18 anos na sua composição (TARASUK et al., 1999; ANTUNES et 

al., 2010). Crianças vivenciando a IA apresentaram significativamente maiores 

riscos a baixo peso e inadequado consumo de nutrientes (BARROSO et al., 

2008; ANTUNES et al., 2010). 
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A IA contrapõe o conceito abrangente de segurança alimentar e 

nutricional (SAN), que engloba inúmeros aspectos do processo alimentar e 

nutricional dos indivíduos, que é a garantia ao acesso alimentar de todos os 

integrantes de uma família, em qualidade e quantidade necessárias de alimentos, 

mantendo as condições de saúde que as determinam e a sustentabilidade do 

ambiente em que se vive, que garanta a dignidade de todos (LOSAN, 2006).  

Nesse contexto, considerando que ainda no novo milênio, a mulher permanece 

na maioria das famílias como a pessoa responsável pela aquisição, pelo preparo 

da alimentação e por fornecer cuidados alimentares a todos os integrantes 

(SILIPRNADI et al., 2013), as vulnerabilidades que nela incidem acabam por 

atingir a todos. Portanto, o apoio dado à mulher pelo cônjuge/pai da criança e 

por toda a família, melhora a condição de vida familiar. E assim, considerando-

se a total dependência do recém-nascido das condições que influenciam a mãe, 

percebe-se a importância de se tratar as situações de vulnerabilidades sociais 

dessas mulheres, a exemplo da presença de IA, como um problema de saúde e 

nutrição infantil e neonatal.  

Ainda que no ambiente hospitalar, é importante reforçar que para os 

neonatos, o leite materno representa a fonte alimentar mais adequada para a 

oferta adequada de nutrientes, de elementos funcionais e imunológicos como a 

imunoglobulina-A, garantindo uma microbiota intestinal benéfica capaz de 

diminuir a colonização intestinal por bactérias patogênicas, como observado por 

Boccolini e colaboradores (2013). De acordo com os autores, o aleitamento 

materno na primeira hora é fundamental para a prevenção de complicações 

neonatais e até de mortalidade, como observado em estudos com dados 

demográficos e de saúde de 67 países.  

Não só a prevenção de riscos a saúde infantil o aleitamento materno 

previne, mas também acometimentos futuros como a obesidade e outras doenças 

crônicas no adulto como a hipertensão e o diabetes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2015). 

Há que se considerar que o panorama atual e futuro de SAN no mundo 

aponta para os agravos de uma Sindemia global que envolve o paradoxo da 

obesidade materna junto à desnutrição em menores de 5 anos (UNO, 2018). 

Nesse panorama da má-nutrição o desmame precoce tem papel preponderante e 
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os ambientes alimentares desfavoráveis que envolvem o binômio mãe-filho em 

situação de IA potencializam a Sindemia. 

Sendo assim, os esforços da equipe hospitalar de assistência à saúde 

neonatal devem incluir a prevenção de fatores adversos que impeçam o 

recebimento de leite materno nas primeiras horas de vida e mesmo antes, no pré-

natal, a orientação sobre aleitamento materno para a gestante deve incluir 

orientações sobre a amamentação ainda na sala de parto. Embora este estudo não 

tenha investigado este consumo na primeira hora de vida, ele o fez no primeiro 

dia de vida, portanto identificação ainda precoce do aleitamento.  

Na presente investigação a proporção do leite materno ao nascimento foi 

alta (cerca de 90%), o que converge para as práticas da iniciativa de um 

programa denominado “Hospital Amigo da Criança” no Brasil. Trata-se de 

programa que credencia unidades hospitalares que estimulam e incentivam as 

práticas de aleitamento materno nas suas unidades neonatais e nas enfermarias 

pediátricas (CARVALHO et al., 2016).  

No presente estudo, foi possível verificar que, recém-nascidos filhos de 

gestantes que viviam em domicílios com algum grau de IA tinham chance 

aumentada de não consumirem leite materno no primeiro dia de vida em cerca 

de 15 vezes, quando comparados com aqueles de domicílios com segurança 

alimentar. Trata-se de resultado impactante, tendo em vista que pode trazer 

consequências imediatas e futuras bastante deletérias para saúde do recém-

nascido, podendo contribuir para o agravo de condições nutricionais nas doenças 

respiratórias (AUGUSTO e DOMINGOS, 2017; VENU et al., 2017), de 

afecções digestivas e alergias alimentares (GRIMSHAW et al., 2013).  

Há que se notar que o aleitamento materno atende todos os critérios da 

segurança alimentar e nutricional para bebês, promovendo acesso à alimentação 

segura, suficiente e que atende suas necessidades nutricionais e, a ausência dele 

em situação de IA, é um verdadeiro paradoxo, uma vez que os poucos recursos 

financeiros de que dispõem famílias nessa condição deveria ser um estímulo  

para a manutenção dessa prática ideal para recém-nascidos e crianças maiores 

(VENU et al., 2017) 

A literatura revela que a associação entre a IA e o aleitamento materno 

pode ser controversa. Hanselmann e colaboradores (2018), avaliando a 

amamentação de lactentes e recém-nascidos associada à IA na família, 
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verificaram que a IA se relacionou à introdução precoce do leite de vaca em 

famílias que possuíam criação de gado leiteiro. De forma similar, Gomes e 

Gubert (2012) avaliando a IA em crianças e lactentes no Brasil demonstraram 

que a prática da amamentação foi mais prevalente em crianças de domicílios 

com a presença da IA (cerca de 41% de aleitamento) comparados com aqueles 

em segurança alimentar (cerca de 29% de aleitamento). Apesar deste fato, cerca 

de 70% dos lactentes menores de 6 meses, de domicílios em IA, já recebiam 

outros alimentos além do leite materno.  

Ressalta-se que estes dois estudos não incluem situações que envolvem 

morbidades infantis ou necessidade de hospitalização de recém-nascidos que 

dificultam a amamentação ao seio (PAIVA et al., 2013). Supõe-se que fatores 

sociais associados à IA e que aumentam as precariedades da condição de vida da 

mulher, tais como baixa escolaridade, baixa renda e ausência de companheiro 

podem tornar a permanência da mãe na unidade hospitalar inconstante para 

acompanhamento de seu filho, sendo ainda um potencial fator de estresse 

materno adicional que dificulta a amamentação, requerendo um tempo maior de 

outras estratégias alimentares como o copinho, o “fingerfeeding” ou mesmo a 

sonda oro gástrica, o que indubitavelmente prolonga o tempo de permanência no 

hospital desses neonatos (GONTIJO et al., 2012; PAIVA et al., 2013). 

Adicionalmente, insegurança na efetividade da amamentação pode ocorrer em 

mulheres vivenciando a IA, com a crença frequente de produzirem um leite 

“fraco” (WEBB-GIRARD et al., 2012),  o que poderia desencorajar esta prática. 

O apoio emocional foi outro fator associado ao recebimento de leite 

materno, no entanto, houve uma relação inversa entre esta dimensão do apoio 

social e o aleitamento (OR=1,05; IC:1,01-1,1), indicando que as mulheres que se 

percebiam com rede social capaz de auxiliar na resolução de seus problemas 

emocionais apresentaram maior risco de não fornecer o leite materno ao recém-

nascido. Investigações adicionais seriam necessárias para esclarecer se haveria 

fatores confundindo esta relação, além das já destacadas na tabela 4. Porém é 

possível sugerir que a ansiedade em não conseguir efetivar a nutrição do bebê, 

que usualmente as gestantes experimentam, pode ser amenizada com um apoio 

da rede social no sentido de trazer tranquilidade à mulher de que haveria 

alternativas supostamente tão eficientes para a nutrição de seu filho quanto o 

aleitamento materno, desencorajando-a a esta prática, ainda que mais protetora 
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da saúde do neonato. Esses achados sugerem que o fato de se perceber apoiada, 

não reflete efetivamente a qualidade do apoio que realmente é recebido. 

Reeves e colaboradores (2006), investigando a intenção de amamentar 

até os 6 meses de mães avaliadas quanto ao apoio social recebido, verificaram 

que em 62,6% dos casos as mães expressavam  que o sistema de apoio social em 

que estão envolvidas não importam, mas sim a sua própria decisão em 

amamentar. Contrariamente a esse achado, Bertoldo e colaboradores (2019) 

verificaram que o apoio de interação positiva/afetivo foi um dos determinantes 

do consumo de leite materno (OR = OR=1,52 IC95%=1,03-2,25) em filhos de 

funcionários de uma Universidade do Rio de Janeiro, embora não tenham 

investigado a prática do aleitamento materno ao nascimento.  

No presente estudo, a presença de doenças anteriores à gestação também 

foi um fator preponderante para o aleitamento materno ao nascimento, 

aumentando em cerca de 10 vezes a chance do recém-nascido receber uma 

fórmula industrializada na sua alimentação em detrimento ao leite materno. Tal 

fato aponta para a importância de acompanhamento pré-natal com cuidados 

diferenciados e mais frequentes para as gestantes que apresentem alguma doença 

antes da gravidez ou que trazem esta complicação para a gravidez atual. 

Estratégias de incentivo à amamentação, auxiliando em busca de 

soluções e esclarecimentos a respeito dos obstáculos que a doença da gestante 

pode trazer ao aleitamento, elucidando-se quais os reais e quais são frutos de 

informações erradas devem ser adotadas desde o início do cuidado pré-natal por 

obstetras, enfermeiros e nutricionistas.  

Entretanto, as estratégias divulgadas pelos órgãos de saúde 

governamentais são um tanto quanto restritas nessas informações, limitando-se 

as boas condições de saúde materna. O Ministério da Saúde brasileiro (2015) 

publicou recomendações sobre amamentação específicas para mães com 

necessidades especiais (locomotoras, auditivas ou visuais). No entanto, para a 

efetivação das estratégias propostas, são necessários esforços por parte dos 

profissionais de saúde quanto à orientação adequada das mães e também suporte 

familiar, além de incentivo governamental para que os profissionais possam ter 

maior dedicação a essa prática. Na publicação do Ministério da Saúde também 

foram apontadas situações em que a mãe não deve amamentar, porém omitiram-

se orientações para promoção do aleitamento materno em condições adversas 
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variadas da saúde da mãe. Em 2018 foi publicada a nota técnica do mesmo 

Ministério esclarecendo as condições clínicas maternas que contra-indicam a 

amamentação (infecção pelo HIV, HTLV-1,HTLV-2 e galactosemia), outras em 

que há necessidade de interromper temporariamente essa prática e outras 

condições ou diagnósticos que geram dúvidas quanto a indicação do 

recebimento do leite materno. Apesar de esclarecedor, o documento carece de 

informações quanto às práticas da amamentação nessas situações.  

Dentre as complicações clínicas e doenças que acometem recém-

nascidos, aquelas relacionadas ao sistema respiratório, inclusive asfixia neonatal, 

são uma das mais frequentes, principalmente em neonatos prematuros, sendo a 

maior prevalência depois das infecções em bebês a termo (OMS, 2020). No 

presente estudo, a maioria dos recém-nascidos não apresentou doenças e, dentre 

os que apresentaram, a maior proporção foi daqueles com infecções congênitas. 

Entretanto, as doenças respiratórias entre os recém-natos foram as que mais se 

associaram ao uso de alimentação artificial exclusiva, aumentando em cerca de 

30 vezes a chance desse tipo de alimentação.  Trata-se de um achado bem 

referenciado na literatura dado que, mesmo em condições de saúde, amamentar 

não é tarefa fácil e o desmame precoce é uma realidade frequente 

(HEILBRONNER et al., 2017).  

Embora o leite materno seja um expressivo fator de proteção contra 

doenças respiratórias na infância (BOCCOLINI et al., 2011; TROMP et al., 

2017), essas, quando acometem o recém-nascido, dificultam o processo de 

sucção-deglutição e as mães frequentemente têm dificuldade de realizar a 

expressão manual das mamas para extração do leite, além da possibilidade de 

diminuição da descida do leite devido ao quadro de estresse causado pela 

hospitalização que diminui o hormônio ocitocina (HEILBRONNER et al., 

2017). Tal fato aponta para a essencialidade de ações multidisciplinares de apoio 

contínuo às técnicas de amamentação ao seio.  

Para o desfecho APN, os resultados do presente estudo revelaram que 

apenas a ausência de recebimento de benefício social pela gestante se associou 

ao peso excessivo do recém-nascido, como fator de proteção. No Brasil, o 

programa de transferência condicionada de renda, denominado Programa Bolsa 

Família (PBF) é o principal programa social destinado a famílias que vivem em 

pobreza extrema cujos valores pagos variam de acordo com a composição 
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familiar, com a renda mensal por pessoa da família e número de crianças e 

adolescentes até 17 anos. O PBF é caracterizado respectivamente pela renda 

familiar mensal per capita de até R$ 89,00 (para famílias consideradas 

extremamente pobres) e de até R$ 178,00 (para famílias consideradas pobres) 

(BRASIL, 2019).  

Assim sendo, a ausência de associação com o desfecho APN entre 

gestantes que não recebiam qualquer tipo de benefício social sugere que elas não 

eram elegíveis para o recebimento do PBF. De fato, menos de 30% das gestantes 

avaliadas referiram renda familiar inferior a um salário mínimo, ou seja, famílias 

que não atendem ao perfil do PBF apresentam condições financeiras e de acesso 

à saúde mais razoáveis, tendo mais possibilidades de manejar os fatores 

relacionados ao peso excessivo ao nascimento, principalmente relacionados ao 

controle de peso gestacional e diabetes (PADILHA et al., 2009). Segura-Perez e 

colaboradores (2016) observaram que para mães que eram elegíveis para o 

programa de transferência de renda no México e que recebiam o valor do 

benefício durante a gestação ou desde o nascimento de seus filhos até os 3 anos 

de idade, o programa era um fator de proteção para doenças  e contribuíram 

positivamente para a saúde e o desenvolvimento dos recém-nascidos.  

Quanto ao baixo peso de nascimento (BPN), Rodrigues e colaboradores 

(2020) observaram o consumo de alimentos minimamente processados, 

processados e ultra processados, em mulheres entre 16 e 44 anos atendidas numa 

maternidade do Rio de Janeiro. De acordo com os autores, o consumo alimentar 

inadequado, principalmente o alto consumo de doces e embutidos (OR: 1,46) se 

associou ao baixo peso de nascimento.  

Numa outra investigação realizada em maternidade pública no Rio de 

Janeiro buscando identificar os fatores preditivos associados ao peso de 

nascimento em gestantes diabéticas, foi verificado que o aumento do peso 

gestacional no primeiro e no terceiro trimestre, o IMC pré-gestacional e o 

aumento na glicemia pós-prandial foi proporcional ao aumento do peso de 

nascimento (SILVA et al., 2018). Contrariamente a este estudo, Kale e 

colaboradores (2018) encontraram algumas variáveis associadas à baixa 

adequação do peso para idade gestacional, avaliada pela classificação do 

Intergrowth-21st, como inadequação do pré-natal, cor parda, baixa escolaridade, 

tabagismo e hipertensão arterial.  
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No presente estudo nenhuma variável se associou à condição de pequeno 

para a idade gestacional. Embora a IA, uma das variáveis de interesse neste 

estudo, não tenha sido associada à APN, em investigação sobre os fatores 

associados ao peso de nascimento na Etiópia, observou-se que recém-nascidos 

de famílias em situação de IA tinham mais chances (OR = 4.42; IC 95%: 1.02-

22.25) para esse desfecho do que as famílias em segurança alimentar (GIZAW  & 

GEBREMEDHIN, 2018).  

Um último desfecho avaliado neste estudo foi a ocorrência de doenças no 

período neonatal. Verificou-se que número insuficiente de consultas pré-natal 

(<8 consultas) e o consumo de álcool pela gestante foram fatores que 

permaneceram associados com a ocorrência de más formações congênitas. 

Brandão e colaboradores (2020) verificando as associações do ganho de peso 

gestacional e desfechos adversos na gestação, consideraram como um adequado 

indicador de cuidado pré-natal, a combinação entre o número de consultas 

realizadas e o tempo de início do pré-natal. No presente estudo foi utilizada 

como um número adequado de consultas pré-natal um mínimo de oito consultas 

conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2016). É 

conhecida a relação entre o número de visitas de cuidados pré-natal com doenças 

no recém-nascido. Estudo que avaliou a saúde de uma coorte de recém nascidos 

de maternidade pública do Rio de Janeiro (Brasil) revelou que um número 

inferior a seis consultas de pré-natal aumentava o risco de desenvolvimento de 

infecções precoces associadas aos cuidados neonatais (MIZUMOTO et al., 

2015).  

Este fato aponta para a necessidade de início precoce do 

acompanhamento pré-natal com realização de exames e suplementações 

nutricionais pertinentes que previnem deficiências nutricionais capazes de evitar 

más-formações por deficiência de nutrientes como o ácido fólico. O 

acompanhamento pré-natal iniciado nas primeiras semanas de gravidez pode 

também contribuir para o aumento do apoio emocional e da veiculação de 

informações a cerca da própria saúde e do bebê, minimizando assim o estresse 

que por vezes acompanham algumas gestações. Fontein-Kuipers  e 

colaboradores (2015) apontam a eficiência de instrumentos psicométricos para 

avaliação do estresse no período neonatal, permitindo a adoção de estratégias 

que melhorem a qualidade de vida da gestante. 
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Com relação à associação do consumo de álcool na gestação com a 

ocorrência de má-formações congênitas no recém-nascido, observou-se, no 

presente estudo, que o etilismo aumentou  a chance para este tipo de condição 

em 17 vezes. Seu consumo é frequentemente associado a distúrbios neonatais de 

todos os tipos: neurológicos, cardíacos, respiratórios, más-formações e os 

distúrbios fetais do espectro do álcool, que além das más-formações é 

caracterizado por transtornos intelectuais e comportamentais (DENNY et al., 

2015). Freire e colaboradores (2009) em estudo com gestantes de uma 

maternidade pública no Rio de Janeiro, embora não tenham encontrado 

associações de etilismo com desfechos neonatais, verificaram que houve um 

risco maior de aborto dentre as usuárias de álcool. Desta forma, o 

acompanhamento de gestantes etilistas deve ser realizados para a prevenção de 

desfechos deletérios no recém-nascido e os cuidados de atenção a saúde pré-

natal é essencial para essa prática. 

Os resultados deste estudo foram elucidativos em relação ao papel da IA 

e do apoio social em importantes desfechos de saúde do neonato, no entanto 

apresenta algumas limitações. Quanto à avaliação do ganho de peso gestacional, 

não foi possível o registro do ganho trimestral, nos prontuários das mulheres só 

foi obtido o ganho de peso total. Em relação à avaliação do aleitamento materno, 

foi registrada esta prática no primeiro dia de vida, mas não foi possível o registro 

na primeira hora de vida que tem sido apontada como valiosa para o 

prolongamento da amamentação entre outras vantagens para a saúde infantil. 

Ainda em relação ao desfecho leite materno, foi observado que o seu consumo 

se associou inversamente ao apoio emocional, sendo possível que fatores 

confundidores que não foram avaliados neste estudo, tenham interferido nesta 

relação. Uma última limitação apontada refere-se à falta do registro dos tipos de 

intercorrências no parto, somente registrou-se a presença destes acometimentos. 

Esta informação possivelmente melhoraria a compressão da sua relação com as 

doenças neonatais e até com o consumo de leite materno. Essas limitações, no 

entanto, não comprometem a validade e importância dos achados deste estudo.   
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Conclusão 

 

Os resultados do estudo revelaram que o consumo de álcool na gravidez, 

a baixa frequência ao pré-natal, a IA, doenças prévias da mulher antes de 

engravidar e doenças respiratórias do recém-nascido foram fatores que 

comprometeram a saúde e a nutrição desses neonatos. 

Há que se ressaltar que este estudo foi finalizado ao início da pandemia 

do coronavírus (Covid-19) e que é de suprema relevância que os órgãos 

normativos de saúde e as Instituições governamentais promovam 

esclarecimentos vastos a cerca da indicação da amamentação na presença da 

infecção da mãe pelo vírus e os cuidados a serem tomados neste período, uma 

vez que a IA já trouxe efeitos limitadores desta prática que deve ser 

cuidadosamente promovida em famílias em cuja vulnerabilidade social pode 

garantir a saúde de seus recém-nascidos evitando doenças futuras. Portanto 

ações de combate à fome e das condições associadas a IA devem ser promovidas 

nessas gestantes mais suscetíveis as condições sociais adversas, bem como a 

garantia de acesso precoce ao pré-natal a fim de minimizar desfechos adversos 

saúde neonatal. 
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Tabela 1.  Proporções (%) e intervalos de confiança (IC95%) das variáveis sociodemográficas, gestacionais e neonatais de gestantes e seus 
recém-nascidos em Hospital de referência da Região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Agosto de 2017 a dezembro de 2019. 
 
 
 

 
Variáveis de estudo 

 

 
N 

 
(%) 

 
IC95% 

Insegurança Alimentar    
Segurança alimentar 61 42.9 34.9-51.3 
IA  81 57.1 48.7-65 

Variáveis sociodemográficas    
Idade     

18-35 anos 103 72.5 64.5-79.3 
35-41 anos 39 27.5 20.7-35.5 

Cor/Raça    
Branca 44 31.0 23.8-39.1 
Preta/Parda/Indígena 98 69.0 60.8-76.1 

Escolaridade (anos)    
 ≤ 8  anos  32 22.5 16.3-30.2 
> 8  anos 110 77.5 69.8-83.7 

Ocupação (+)    
Sem ocupação  80 56.3  35.6-52.0 
Com ocupação  62 43.7 47.9-64.3 
 Situação Conjugal    
      Sem  companheiro   35 24.6 18.1-32.4 
      Com companheiro 107 75.4 67.5-81.8 
Renda em salários mínimos (SM)     

> 3 SM    16 11.3 7.3-18.6 
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1-3 SM     78 54.9 49.2-65.9 

Até 1 SM  41 28.9 23.1-38.7 

Recebimento de benefício social                              
 Não 90 63.4 55.0-71.0 

 Sim 52 36.6 29.0-44.9 
Uso de álcool    

Sim  11  7.7 3.3-12.0 
Não 131     92.3 88.0-96.6 

Fumo    
Não 134 94.4 89.9-97.6 
    Sim    8  5.6  2.3-10.1 

Fatores gestacionais/clínicos    
Aborto prévio    
    Sim 56 39.4 31.6-47.8 
    Não 86 60.6 52.2-68.3 
Doençaprévia    
     Sim  77 54.2 45.8-62.3 
     Não 65 45.8 37.7-54.1  

Gestação anterior    
     Nenhuma  27 19.0 13.3-26.4 
     1 ou mais 115 81.0 73.6-86.7 

Semanas gestacionais no HU    
<13 semanas  24 16.9 11.5-24.1 
≥13 semanas 118 83.1 75.9-88.5 

Número de consultas pré-natal    
< 8 consultas 56 39.4 31.6-47.8  
≥ 8 consultas 64 45.1 36.9-53.4 

Classificação do GPG total    
   Adequado  29 20.4 14.5-28.0 
   Insuficiente   43 30.3 23.2-38.4 

 Excessivo  24 16.9 11.5-24.1 
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Risco clínico da gestante    
 Sem risco    18 12.7   8.1-19.3 
 Com risco  124 87.3 80.7-91.9 

Tipo de parto    
Normal  37 26.1 19.4-34.1  
Cesáreo 105 73.9 66.0-80.6 

Intercorrências no parto    
Sim    22 15.5 10.4-22.5  
Não 120 84.5 77.5-89.6 

Semanas gestacionais do nascimento    
< 37 semanas  27 19 13.3-26.4 
≥ 37 semanas 115 81 73.6-86.7 
Adequação do peso de nascimento/Idade 
gestacional 

   

P-10-P-90 107 75.3 67.5-81.8 
< P10  17 12.0   7.5-18.5 
≥ P90  18 12.7   8.1-19.3 
Doenças do Recém-nascidos    
Sem doenças 83 58.4 50.0-66.3 
Má-formações em geral 19 13.4   8.6-20.1 
Doenças respiratórias/Asfixia 16 11.3  7.0-17.7 
Infecções Congênitas 24 16.9 11.5-24.1 
Tipo de alimentação ao nascimento*    
LM 61 43.0 35.0-51.3 
LM+AA 65 46.0 37.7-54.1 
AA 16 11.0 6.7-17.7 
Presença de LM ao nascimento    
Sim  126 89.0 82.3-93.0 
Não   16 11.0 7.0-17.7 
 
Apoio Social Escores médios IC (95%) 
Apoio Material  75.6 71.9-79.2 
Apoio Afetivo  89.8 87.1-92.5 
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Apoio Emocional 71.9 67.9-75.8 
Apoio de  
Informação 

74.5 70.9-78.1 

Apoio Interação 
 Positiva 

 
77.1 

 
73.4-80.8 

Apoio Total  77.1 74.1-80.2 
*LM = leite materno; AA = alimentação artificial através de fórmula industrializada 
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Tabela 2: Razão de chances e intervalo de confiança da associação dos níveis hierárquicos e adequação de peso de nascimento de recém nascidos 
(considerando classificação p10 – p90 como categoria de referência) de gestantes atendidas em HU de referência de uma Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro. 
 
 
 
 

Variáveis de Estudo 

 

ADEQUAÇÃO DO PESO DE NASCIMENTO 

> p 90 < p10 

Modelo 
multivariado 

por nível a 

Modelo final 
Modelo 

multivariado 
por nível  a 

Modelo final 

RRR 
IC 

(95%) 
RRR IC (95%) RRR IC (95%) RRR IC (95%) 

Determinantes Básicos (1º Nível)a         

Cor/ raça         

Branca Ref.    Ref.    

Preta/parda/indígena 2.6* 0.7-10.2 --- --- 0.8 0.5-11.7 --- --- 

Situação conjugal         

Sem companheiro  0.6 0.1-2.3 --- --- 2.3* 1.01-5.5 --- --- 

Com companheiro Ref.    Ref.    
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Recebimento de benefício         

Sem benefício 0.2+ 0.04-0.6 0.2+ 0.03-0.8 0.9 0.3-2.9 0.9 0.2-3.0 

Com benefício Ref.  Ref.  Ref.    

Aborto         

 Nenhum Ref.    Ref.    

  1 ou mais 0.4 0.1-1.6   2.0    

Gestação anterior         

 Nenhum Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  

  1 ou mais 0.2* 0.05-1.1 0.3 0.05-1.8 0.7 0.1-3.5 2.5 0.3-5.4 

Determinantes intermediários(2º Nível)b         

Escore médio de Apoio Material --- --- --- --- --- --- --- --- 

Escore médio de Apoio Afetivo --- --- --- --- --- --- --- --- 

Escore médio de Apoio Emocional --- --- --- --- --- --- --- --- 

Escore médio de Apoio de Informação --- --- --- --- --- --- --- --- 

Escore médio de Apoio de Interação social 

positiva 

--- --- --- --- --- --- --- --- 

Escore médio de apoio total --- --- --- --- --- --- --- --- 
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Determinantes imediatos (Terceiro nível) c         

Insegurança alimentar (IA)         

Segurança alimentar Ref.        

Insegurança alimentar 1.2 0.4-3.6 --- --- 0.8 0.3-2.4 --- --- 

Risco na gestação         

     Sem risco Ref.        

Com risco 0.9 0.2-3.7 --- --- 2.5 0.3-10.6 --- --- 

GPG total         

Adequado  Ref.        

Excessivo 2.9 0.5-15.8 --- --- 0.2 0.04-1.5 --- --- 

Insuficiente 0.5 0.04-6.8 --- --- 1.3 0.3-5.4 --- --- 

a– inseridas somente as variáveis de primeiro nível associadas num nível de significância de até 20% (p-valor <0.2) com o desfecho    
      APN 
b  - ajustada por recebimento de benefício e gestação anterior 
c  - ajustada por  recebimento de benefício, gestação anterior e avaliação de ganho de peso gestacional total  

                            * p-valor <0.20 
                            + p-valor <0.05 
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Tabela 3: Razão de chances e intervalo de confiança da associação dos níveis hierárquicos e doenças apresentadas pelos  recém nascidos 

(considerando sem doença como como categoria de referência) de gestantes atendidas em HU de referência de uma Região Metropolitana do Rio 

de Janeiro 

 

 DOENÇAS DOS RECÉM NASCIDOS 

 Má formações  Doenças Respiratórias/Asfixia Infecções Congênitas 

Variáveis de Estudo 
Modelo multivariado 

 por nível a 
Modelo final Modelo 

multivariado 
 por nível a 

Modelo final Modelo 
multivariado 
 por nível a 

Modelo final 

 RRR IC (95%) RRR IC 
(95%) 

RRR IC (95%) RRR IC (95%) RRR IC (95%) RRR IC (95%) 

Determinantes  
Básicos (1º Nível) 

            

Situação conjugal             

Sem companheiro 3.8* 0.8-17.5 --- --- 1.2* 0.2-6.7 --- --- 0.6 0.1-2.3 --- --- 

Com companheiro Ref.    Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  

Escolaridade (anos)             

< 8 anos  0.8 0.1-4.5 --- --- 0.5 0.1-3.2 --- --- 2.0 0.6-6.0 --- --- 

    ≥ 8 anos  Ref.    Ref.    Ref.    

Ocupação              

Sem ocupação 1.8 0.4-7.5 --- --- 1.1 0.4-3.1 --- --- 1.1 0.4-3.2 --- --- 

Com ocupação Ref.    Ref.    Ref.    
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Benefício Social              

Não 0.3* 0.1-1.2 --- --- 0.4* 0.1-1.4 --- --- 0.9 0.3-2.5   

Sim Ref.    Ref.    Ref.    

Álcool             

Não  Ref.    Ref.    Ref.    

Sim 10.0+ 1.02-38 17.0+ 2.1-37.2 5.5* 0.6-10.7 7.9* 0.9-26.0 1.2 0.1-17.2 1.5 0.1-18.9 

Doença prévia da mãe             

Não Ref.    Ref.    Ref.    

Sim 0.4* 0.1-1.6 --- --- 4.0* 0.8-20.8 --- --- 0.9 0.3-2.4 --- --- 

Número de consultas pré-

natal 

            

< 8 consultas 7.0+ 1.4-15.9 6.1+ 1.3-17.8 1.5 0.4-5.9 0.8 0.3-2.3 0.7 0.2-2.0 0.8 0.3-2.3 

≥ 8 consultas Ref.    Ref.    Ref.    

 

Determinantes intermediários 

(2º Nível)b 

            

Apoio Material (Escore médio) 1.0 0.98-1.1 --- --- 0.98 0.96-1.0 --- --- 0.98 0.96-1.0 --- --- 

Apoio Afetivo (Escore médio) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
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Apoio Emocional (Escore 

médio) 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Apoio de Informação (Escore 

médio) 

1.01 0.98-1.02 --- --- 1.01 0.98-1.02 --- --- 0.98 0.96-1.0 --- --- 

Apoio de Interação social 

positiva (Escore médio) 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Apoio total (Escore médio) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Determinantes imediatos 

(Terceiro nível)c 

            

 

Inegurança alimentar 

            

Segurança alimentar (SA) Ref.    Ref.    Ref.    

IA  --- --- --- ---   --- ---   --- --- 

Tipo de parto             

Cesáreo 1.5 0.4-5.8 --- --- 0.2 0.03-2.2 --- --- 2.7* 0.99-7.6 --- --- 

Normal Ref.    Ref.    Ref.    

Intercorrências no parto             

Sim  1.1* 0.2-6.4 --- --- 2.9 0.7-12.1 --- --- 0.4 0.1-2.1 --- --- 
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Não Ref.    Ref.        

Risco na gestação     --- ---       

Sim  --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Não Ref.    Ref.    Ref.    

GPG total             

Adequado  Ref.            

Excessivo --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Insuficiente --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

a– inseridas somente as variáveis de primeiro nível associadas num nível de significância de até 20% (p-valor <0.2) com o desfecho APN 
b – ajustada por  no. de consultas pré-natal e uso de álcool  
c – ajustada por  tipo de parto, no. de consultas pré-natal e uso de álcool 
* p-valor <0.2  
+ p-valor <0.05             
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Tabela 4: Razão de chances e intervalo de confiança da associação dos níveis hierárquicos e  aleitamento materno ao nascimento 

(considerando uso do leite materno como categoria de referência) de gestantes atendidas em HU de referência de uma Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro. 

 
 

Variáveis de Estudo 

AUSÊNCIA DE ALEITAMENTO MATERNO AO 
NASCIMENTO 

Modelo multivariado 
 por nível a 

Modelo final 

OR IC (95%) OR IC (95%) 

Determinantes Básicos (1º Nível)a     

Álcool     

Não Ref.    

Sim 5.3+ 1.0-27.2 10.2* 0.9-21.5 

Doença prévia da mãe     

Não Ref.    

Sim 7.2* 1.5-24.0 10.0+ 1.4-22.2 

Determinantes intermediários (2º  Nível)
b
     

Apoio Material (Escore médio) --- --- --- --- 

Apoio Afetivo (Escore médio) --- --- --- --- 
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Apoio Emocional (Escore médio) 1.03+ 1.01-1.1 1.05+ 1.01-1.1 

Apoio de Informação (Escore médio) 1.0* 0.99-1.1 --- --- 

Apoio de Interação social positiva (Escore 
médio) 

--- --- --- --- 

Apoio total (Escore médio) 1.02* 0.99-1.1 --- --- 

Determinantes intermediários (3º nível)c     

Inegurança alimentar     

Segurança alimentar (SA) Ref.    

IA  4.2+ 1.05-16.7 15.5+ 1.9-24.5 

Tipo de parto     

Cesáreo --- --- --- --- 

Normal Ref.    

Risco na gestação     

Sim  --- --- --- --- 

Não Ref.    

GPG total     

Adequado  Ref.    

Excessivo --- --- --- --- 

Insuficiente --- --- --- --- 
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Determinantes imediatos (4º nível)d     

Prematuridade     

Não  Ref.    

Sim 5.5* 0.7-39.5 --- --- 

Adequação do Peso de Nascimento     

P10-P90 Ref.    

<P10 2.1 0.2-18.1   

≥ P90 0.1* 0.006-2.2 --- --- 

Doenças do RN     

Sem doenças Ref.  Ref.  

Má-formações 2.7 0.1-15.6 --- --- 

Doenças respiratórias/ 
Asfixia 

33.4+ 3.9-58.5 33.5 3.9-58.5 

Infecções congênitas 4.3* 0.7-25.5 --- --- 
a– inseridas somente as variáveis de primeiro nível associadas num nível de significância de até 20%, (p-valor <0.2) com o 
desfecho APN 
b– ajustada por  uso de álcool e existência de doença prévia da gestante 
c – ajustada por  uso de álcool e existência de doença prévia da gestante escore de apoio emocional  e existência de IA                                                   
d – ajustada por  existência de prematuridade, adequação de peso de nascimento, classificação das doenças dos RNs,  uso de 
álcool e existência de doença prévia da gestante escore de apoio emocional e  existência de IA 
*  p-valor <0.2 
+  p-valor <0.05  
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7. Considerações finais 

  Os resultados encontrados nesta Tese indicaram a importância de 

garantir condições de acesso à alimentação suficiente e adequada para mulheres 

no período da gestação, uma vez que a IA pode gerar  situações de risco à saúde 

na gravidez e no período neonatal, fases de reconhecida vulnerabilidade física e 

psicossocial. De forma semelhante, a ampliação da rede de apoio social para a 

mulher grávida possivelmente traz benefícios na redução da insegurança 

alimentar e de consequências desfavoráveis à saúde gestacional e neonatal. 

  Esses resultados surgem num momento em que o CONSEA foi 

desativado e as políticas de SAN atuais aos poucos estão sendo 

descaracterizadas, trazendo um panorama de mais suscetibilidade a agravos 

nutricionais e na saúde de gestantes e recém-nascidos. 

  Através de Revisão sistemática da literatura, este trabalho permitiu 

concluir que, de forma especial, os cuidados à saúde mental da gestante vivendo 

com insegurança alimentar podem minimizar esta condição, assim como 

minimizar suas formas mais severas pode reduzir quadros de estresse, ansiedade 

e depressão na gestação, condições que foram mais encontradas com associações 

significativas com IA no período gestacional. Acrescenta-se ainda que o suporte 

social foi um fator moderador dessa relação a ser considerado.  

  O trabalho de Revisão Sistemática também permitiu verificar que 

outros desfechos como prejuízos no consumo alimentar e qualidade dietética, 

além de complicações clínicas como diabetes, eclampsia e excesso de ganho de 

peso gestacional foram associados à IA, embora encontrados com menor 

frequência do que os acometimentos à saúde mental. A falta de continuidade no 

acompanhamento da situação de IA que ocorre na gestação parece não ter 

continuidade ao nascimento, haja vista ao reduzido número de estudos que 

estudam os efeitos da IA no período neonatal. No entanto, foram encontrados 

desfechos ao nascimento decorrentes da gestação com IA, como mortalidade, 

baixo peso de nascimento, prematuridade, desmame precoce e más-formações 

congênitas, entre outros, apontando para a necessidade da integralidade no 

atendimento materno-infantil desde o início da gestação até depois do 

nascimento.  Outro ponto destacado neste estudo é a necessidade de 

uniformização dos instrumentos utilizados para mensurar a IA neste período, a 
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diversidade deles e inúmeras adaptações sem validações psicométricas, podem 

dificultar a comparabilidade dos resultados entre diferentes grupos ou 

populações. 

A partir do estudo observacional com a população de gestantes de um 

hospital de referência em gestações de risco da região metropolitana do Rio de 

Janeiro, algumas conclusões foram tecidas. Mais uma vez se constatou a 

importância de tornar a rede de interações positivas mais eficiente para as 

gestantes estudadas, principalmente aquelas com formas mais severas de IA, em 

que é verificado que a precariedade das condições sociofinanceiras ainda 

prevalece, demandando ações governamentais mais eficazes no sentido da 

transferência de renda. É necessário também que programas de cuidados na 

atenção da saúde da gestante sejam intensificados, sobretudo para mulheres com 

doenças crônicas, como a HAS, que se configurou como um relevante risco para 

formas mais graves de IA.  

Especificamente com relação aos desfechos neonatais, observou-se a 

importância de cuidados especiais a gestantes que consumem bebidas alcoólicas, 

além de intensificar as orientações para mulheres em idade fértil a cerca da 

necessidade de início precoce do pré-natal. Para isso, é importante aparelhar  as 

Unidades Básicas de Saúde e hospitais de referência para que comportem as 

demandas de atendimentos, sobretudo de gestantes em condição de risco e/ou de 

IA e baixo apoio social e que nas unidades neonatais, famílias sob essas 

condições possam ter seus recém-nascidos melhor assistidos, inclusive atentando 

que tanto as formas mais graves de IA quanto a precária rede de apoio de 

interação para a gestante podem comprometer a efetividade do aleitamento 

materno ao nascimento. Assim, é recomendável a adoção da EBIA e da Escala 

de Apoio Social na assistência gestacional e por ocasião do nascimento do bebê. 

Este estudo é finalizado ao início da pandemia do coronavírus, diante da 

Covid-19 que trouxe um quadro de maiores incertezas e insegurança social e na 

saúde da população materno-infantil, em todos segmentos da sociedade. Assim, 

é de suprema relevância que os órgãos normativos de saúde e as Instituições 

governamentais promovam esclarecimentos sobre os cuidados para essa 

população, além de ampla divulgação de orientações sobre o que fazer diante da 

presença da infecção da mãe pelo vírus e os cuidados a serem tomados neste 

período.  
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Ainda é incerta a relação do covid-19 para os agravos na IA das famílias. 

A presença da pandemia produz efeitos pelo imperativo do isolamento social 

quando desacompanhado de políticas econômicas sociais de garantia de renda e 

de preservação das cadeias de produção de alimentos, sobretudo dos pequenos 

produtores. 

Portanto, ações de combate à fome e das condições associadas a IA 

devem ser promovidas nessas gestantes mais suscetíveis as condições sociais 

adversas, bem como a garantia de acesso precoce ao pré-natal a fim de 

minimizar desfechos adversos  à saúde neonatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



193 
 

 
 

 

Referência bibliográfica   

ALMEIDA, A. C.; de JESUS, A.C.P.; LIMA, P.F.T. et al. Fatores de risco 
maternos para prematuridade em uma maternidade pública de     Imperatriz - 
MA. Revista Gaúcha de Enfermagem, v.33, p. 86-94, 2012.  

 
ALVARENGA, P.;  PALMA, E.M.S.; SILVA, L.M.A. et al. Relações Entre 
Apoio Social e Depressão Pós-Parto em Puérperas. Interação Psicol., v. 17, n. 
1, p. 47-57, 2013AMARAL, E.M.; FERREIRA, E.C.; PARPINELLI, M.A. et al. 
Pré-natal e puerpério. Manual técnico. Secretaria de Saúde do Estado de São 
Paulo. 216 p. 2017 

 
ANDRADE, C.R. et al. Apoio social e auto-exame das mamas no Estudo Pró-
Saúde. Cad. Saúde Pública [online], v. 21, n.2, p.379-386, 2005. 
 
ANEMA A, VOGENTHALER N, FRONGILLO E et al. Food Insecurity and 
HIV/AIDS: Current Knowledge, Gaps, and Research Priorities. Curr 
HIV/AIDS Rep., v. 6, n.4, p. 224–231, 2009. 
 
ANTUNES, M.M.L., SICHIERI, R.; SALLES-COSTA, R.: Consumo alimentar 
de crianças menores de três anos residentes em área de alta prevalência de 
insegurança alimentar domiciliar. Cad. Saúde Pública, v. 26, p. 1642-1650, 
2010. 
 
ARAÚJO, B. F. Analysis of neonatal morbidity and mortality in late-preterm 
newborn infants. Jornal de Pediatria, v., 88. p. 259-66, 2012. 
 
AUGUSTO, A.L.P.; DOMINGOS, D.O. Factors associated with breastfeeding 
in children under 5 years of age with respiratory disease  BRASPEN J, v. 32, 
n.3, p. 203-208, 2017. 
 
AUGUSTO, A.L.P.; RODRIGUES, A.V.A; DOMINGOS, T.B.; SALLES-
COSTA, R. Household food insecurity associated with 
gestacional and neonataloutcomes: a 
systematic review. BMC Pregnancy and Childbirth, v. 20, p. 229-240, 2020. 
 
AYYUB H, KHIZRAN MS, SALAM F. Association of antenatal depression and 
household food insecurity among pregnant women: a crosssectional study from 
slums of Lahore. J Ayub Medyub Med Coll Abbottabad, v. 30, p.366-371, 
2018. 
 
AZRIA, Elie et al. Factors associated with adverse perinatal outcomes for term 
breech fetuses with planned vaginal delivery. American journal of obstetrics 
and gynecology, v. 207, n. 4, p. 285-289, 2012. 
 
BARRERA MJ. Distinctions between social support concepts, measure, and 
models. Am J Community Psychol, v. 14, p. 413-445, 1986.   
 



194 
 

 
 

BARTELINK IH, SAVIC RM, MWESIGWA J, ACHAN J et al. 
Pharmacokinetics of lopinavir/ritonavir and efavirenz in food insecure HIV-
infected pregnant and breastfeeding women in Tororo, Uganda. J Clin. 
Pharmacol., v. 54, p. 121–132,  2014. 
 
BARROSO, G.S.; SICHIERI, R.;SALLES-COSTA, R: Fatores associados ao 
déficit nutricional em crianças residentes num área de prevalência elevada de 
insegurança alimentar. Rev Bras Epid., v. 11, p. 484-94, 2008. 
 
BELL, C.N.; THORPE JR, R.J.; LAVEIST, T.A. Race/Ethnicity and 
Hypertension: The Role of Social Support. Am J Hypertens., v. 23, n.5, p. 534–
540, 2010. 

 
BERTOLDO, L.A.A; BOCCOLINI, C.S.; FAERSTEIN, E. Dimensions of 
social support and breastfeeding outcomes: the pro-saude study. Demetra,  v.14,  
Supl.1, p. e430-437, 2019. 
 
BERKMAN, L. F.; SYME, S. L. Social network s, host ressitance  and mort a l i 
t y: A nine-year foll ow-up study of Alameda County residents. American 
Journal of Epidemioogy, v. 109, p. 186-204, 1979. 
 
BERKOWITZ, S.A. E FABREAU, G.E. Food insecurity: What is the clinician’s 
role? CMAJ, v. 187, n.14, p. 1031-1032, 2015.  
 
BEZERRA, T.A.; OLINDA, R.A.; PEDRAZA, D.F. Insegurança alimentar no 
Brasil segundo diferentes cenários sociodemográfcos. Ciência e Saúde 
Coletiva,, v.22, n.2, p.637-651, 2017. 
 
BLUMBERG, S.J.; BIALOSTOSKY, K.; HAMILTON. W.L. et al. The 
effectiveness of a short form of the household food security scale. Am J Public 
Health, v. 89, p. 1231–1234, 1999.  
 
BORDERS AEB, WOLFI K, Qadir S,Kim KY et al. Racial/Ethnic Differences 
in Self-Reported and BiologicMeasures of Chronic Stress in Pregnancy. J 
Perinatol, v.35, n.8, p. 580–584, 2015. 
 
BOCCOLINI CS, CARVALHO ML, OLIVEIRA MIC, BOCCOLINI PMM. O 
papel do aleitamento materno na redução das hospitalizações por 
pneumonia em crianças brasileiras menores de 1 ano. J Pediatr., 
v. 87, n. 5, p. 399-404, 2011. 
 
BOCCOLINI C.S., CARVALHO ML, OLIVEIRA MIC, PÉREZ-ESCAMILLA, 
R. Breastfeeding during the first hour of life and neonatal mortality.   J Pediatr., 
v. 89, n.2, p.131−136, 2013.  
 
BORDERS, A.E.B.: Chronic Stress and Low Birth Weight Neonates in a Low-
Income Population of Women. Obstetrics & Gynecology, v. 109, n. 2, p. 331-
338, 2007. 
 



195 
 

 
 

BOWLING, A. Me a s u ring social networks and social support. In: Measuring 
He a l t h : Reabilility of Life Me a s u rements Scales . Ed., Buckingham: Open 
Un iversity Press, p. 91-109, 1997.  
 
BOYE, J.I. Food allergies in developing and emerging economies: need for 
comprehensive data on prevalence rates. Clinical and Translational Allergy,v. 
2, p. 25-34,  2012. 
 
BRASIL, INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. 
Pesquisa Nacional por amostra de domicílios. 2013. IBGE. Disponível em 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9127-pesquisa-nacional-
por-amostra-de-domicilios.html. Acesso em 14 de abril de 2020. 
 
BRASIL, INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. 
Pesquisa de orçamentos familiares 2019. IBGE. Disponível em 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/educacao/9050-pesquisa-de-
orcamentos-familiares., Acesso em 20 de janeiro de 2020. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Gestação de alto risco: manual técnico. 
Brasília: Editora do Ministério da Saúde; 2010. 5º edição.  Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_tecnico_gestacao_alto_risc
o.pdf >. Acesso em: 27 mai. 2018 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Ações Programáticas Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: guia 
para os profissionais de saúde/ Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 
Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – 2. ed. – Brasília: 
Ministério da Saúde, 2012. Acesso em: 16 abr. 2019. 
 
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. CADERNOS DE ATENÇÃO BÁSICA. 
SAÚDE DA CRIANÇA. Aleitamento Materno e Alimentação Complementar 2ª 
edição Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde 
www.saude.gov.br/bvs. 2015  
 
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE NOTA TÉCNICA Nº 33/2018-
CGSCAM/DAPES/SAS/MS 1. ASSUNTO 1.1. Técnica sobre Toxoplasmose e 
Amamentação. 2018. 
 
BRONTE-TINKEW J, ZASLOW M, CAPPS R, HOROWITZ A et al. Food 
insecurity works through depression, parenting, and infant feeding to influence 
overweight and health in toddlers. J Nutr.,v. 137, p. 2160-2165, 2007. 
 
BRUNST KJ, WRIGHT RO, DIGIOIA K, ENLOW MB et al. Racial/ethnic and 
sociodemographic factors associated with 
micronutrient intakes and inadequacies among pregnant women 
in an urban US population.  Public Health Nutr. 2014, v.17, p. 1960–1970, 
2014.  
 
BURKHARDT et al.  Enhancing Accurate Identification of Food Insecurity 
Using Quality-Improvement Techniques. Pediatrics, v. 129, p. 504–e 510, 2012. 



196 
 

 
 

BURLANDY L. Transferência condicionada de renda e segurança alimentar e 
nutricional. Ciênc Saúde Coletiva, v.12, p. 1441-1451, 2007. 
CAMPBELL AA, DE PEE S, SUN K, KRAEMER K et al.Relationship of 
household food insecurity to neonatal, infant and under-five child mortality 
among families in rural Indonesia. Food and Nutrition Bulletin, v.30, p. 112-
119, 2009. 
CAMPBELL, E.E.; GILLILAND, J.; DWORATZEK, P.D.N.; et al. 
Socioeconomic status and adverse birth outcomes: a population-based canadian 
sample. J. Biosoc. Sci., v. 50, p. 102–113, 2018. 
 
PROOF.CANADA, FOOD INSECURITY POLICY RESEARCH. Health, 
nutrition and food insecurity. PROOF, disponível em 
https://proof.utoronto.ca/resources/research-publications/health-nutrition-and-
food-insecurity/. Acesso em  28 de maio de 2020. 
 
CARVALHO, M.L.; BOCCOLINI, C.S.; OLIVEIRA, M.I.C.; LEAL, M.C. The 
baby-friendly hospital initiative and breastfeeding at birth in Brazil: a cross 
sectional study. Reproductive Health, v.13, Suppl 3, p.119 -130, 2016. 
 
CASEY P, GOOLSBY S, BERKOWITZ C et al.  Maternal depression, changing 
public assistance. food security, and child health status. Pediatrics, v. 113, 
p.:298–304, 2004. 
 
CASEMIRO, J. Direito Humano à alimentação: aspectos teóricos para reflexões 
do cotidiano. In: SCHNEIDER, O. Segurança Alimentar e Nutricional. 
Tecendo a rede de saberes.Ed. DP et Alii/FAPERJ, p. 65-80, 2012. 
 
CASTILLO CHÁVEZ AM, TORRES RM,  GONZÁLEZ VHH. Association 
between food insecurity and perinatal risk factors with hearing problems in 
preterm birth. Nutr Hosp.,v. 36, p. 267-274, 2019. 
 
CARMICHAEL, S.L.; YANG, W.; HERRING, A.; ABRAMS, B.; SHAW, 
G.M.: Maternal Food Insecurity Is Associated with Increased Risk of Certain 
Birth Defects. J. Nutr., v. 137, p. 2087–2092, 2007. 
 
CENTER OF DISEASES CONTROL AND PREVENTION. 
https://www.cdc.gov/breastfeeding/breastfeeding-special-
circumstances/index.html. Dezembro 2019. 
 
CHOR D, GRIEP RH, LOPES C et al.: Medidas de rede e apoio social no 
Estudo Pró-Saúde: pré-testes e estudo piloto. Cad Saude Publica v. 17, p. 887–
896, 2001. 
 
CHOWDHURY MRK, KHAN MMH, ISLAM R, PERERA NKP, et al. Low 
maternal education and socio-economic status were associated 
with household food insecurity in children under five with diarrhoea 
in Bangladesh. Acta Pædiatrica., v.10, p.555–561, 2016. 
 
COB, B. S. Social support as a moderator of life s t re s s. Psychosomatic Me d 
i c i n e, 38:300-314, 1976. 



197 
 

 
 

 
COCO L.; GIANNONE, T.T.; ZARBO G.Management of high-
risk pregnancy.Minerva Ginecol., v. 66, n.4, p.383-389, 2014. 
 
COLE-LEWIS HJ, KERSHAW TS,  EARNSHAW VA, YONKERS KA et al. 
Pregnancy-specific stress, preterm birth, and gestational age among high-risk 
young women. Health Psychol, v. 33, p. 1033–1045, 2014. 
 
CONSEA (Conselho Nacional de Segurança Alimentar): Lei de segurança 
alimentar e nutricional. Conceitos. Lei nº 11.346, Ministério da Saúde, 15 de 
setembro de 2006. 
 
CONSEA (Conselho Nacional de Segurança Alimentar).  Disponível 
emhttp://www4.planalto.gov.br/consea.  Acesso em 24 de maio de 2018.  
 
COOK, J.T., FRANK, D.A; BERKOWITZ, C et al. Food Insecurity Is 
Associated with Adverse Health Outcomes among Human Infants and Toddlers. 
J. Nutr., v. 134, p. 1432–1438, 2004. 
 
COSTA A.L.R.R. Fatores de risco materno associados à necessidade de unidade 
de terapia intensiva neonatal.Rev Bras Ginecol Obstet., v. 36, n.1, p. 29-34, 
2014. 
 
COUSSONS-READ ME, LOBEL M, CAREY JC, KREITHER MO et al. The 
occurrence of preterm delivery is linked to pregnancy-specific distress and 
elevated inflammatory markers across gestation. Brain, Behavior, and 
Immunity., v. 26, p. 650–659, 2012. 
 
DENNY, C.H.; ACERO, C.S.; NAIMI, T.S.; KIM, S.Y. Consumption of 
Alcohol Beverages and Binge Drinking Among Pregnant Women Aged 18–44 
Years. CDC. Centers for Disease Control and Prevention.Morbidity and 
Mortality Weekly Report, v.68, n.16,  2019. 
 
DHURANDHAR, E.J.  The Food-Insecurity Obesity Paradox: A Resource 
Scarcity Hypothesis. Physiol Behav, v.1, n.162, p.88-92, 2017. 
 
DOLATIAN M., SHARIFI N, MAHMOODI Z. Relationship of socioeconomic 
status, psychosocialfactors and food insecurity with preterm labor: A 
longitudinal study. Int J Reprod BioMed., v.16, p. 563-570, 2018. 
 
EATON LA, PITPITAN EV, KALICHMAN SC, SIKKEMA KJ et al. Food 
Insecurity and Alcohol Use Among Pregnant Women at Alcohol Serving 
Establishments in South Africa.  Prev Sci.,v. 15, p. 309–317, 2014. 
 
FERNALD LCH, GALASSO E, QAMRUDDIN J. A cluster-randomized, 
controlled trial of nutritional supplementation and promotion 
of responsive parenting in Madagascar: the MAHAY study design and rationale. 
BMC Public Health, v.16, p. 466-480, 2016. 
 



198 
 

 
 

FERREIRA, C.T.; SEIDMAN, E.: Food allergy: a practical updatefrom the 
gastroenterological viewpoint. Jornal de Pediatria, v. 83, p. 7-20, 2007. 
 
FONSECA, I.S.S.; MOURA, S.B. Apoio social, saúde e trabalho: uma breve 
revisão. Psicol. Am. Lat.,. v. 15, p. 227- 239, 2008. 
FONTEIN-KUIPERS, Y. Reducing maternal anxiety and stress in pregnancy: 
what is the best approach? Curr Opin Obstet Gynecol., v. 27, n.2, p. 128-132, 
2015. 
  
FREIRE, K.; PADILHA. P.C.; SAUNDERS, C. Factors associated to alcohol 
and smoking use in pregnancy. Rev Bras Ginecol Obstet., v. 31, n.7, p.335-
341, 2009. 
 
FRONGILLO, E.A.; NGUYEN, H.T.;  SMITH, M.D. et al. Food Insecurity Is 
Associated with Subjective Well-Being among Individuals from 138 countries in 
the 2014 Gallup World Poll. The Journal of Nutrition, doi: 
10.3945/jn.116.243642, 2017. 
 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE 
PÚBLICA. Nascer Brasil.http://www6.ensp.fiocruz.br/nascerbrasil/. Acesso em 
29 de maio de 2018. 
 
GAMBA R, LEUNG CW, GUENDELMAN S, LAHIFF M et al. Household 
Food Insecurity Is Not Associated with Overall Diet 
Quality Among Pregnant Women in NHANES 1999–2008. Matern Child 
Health.J., v. 20, p. 2348–2356, 2016. 
 
GARMAN EC, SCHNEIDER M, LUND C. Perinatal depressive symptoms 
among low-income South African women at risk 
of depression: trajectories and predictors. BMC Pregnancy and Childbirth, v. 
19, p. 202-213, 2019. 
 
GASPARIN, F.S.R. et al.: Alergia à proteína do leite de vaca versus intolerância 
à lactose: as diferenças e semelhanças. Revista Saúde e Pesquisa, v. 3, p. 107-
114, 2010. 
 
GEBREMEDHIN S, ENQUSELASSIE F, UMETA M. Prevalence of prenatal 
zinc deficiency and its association with socio-demographic, dietary and health 
care related factors in rural Sidama, Southern Ethiopia: a cross-sectional study. 
BMC Public Health, v.11, p. 898-910, 2011. 
 
GELLI A, ABERMAN N-L, MARGOLIES A et al. Lean-Season food transfers 
affectchildrens diets and household food security: evidence 
from a quasi-experiment in Malawi. J Nutr., v. 147, p. 869–878, 2017. 
 
GIZAW B, GEBREMEDHIN S. Factors associated with low birthweight in 
North Shewa zone, Central Ethiopia: case-control study. Italian Journal of 
Pediatrics, v. 44, p.76-87, 2018. 
 



199 
 

 
 

GODECKER AL, HARRISON PA, SIDEBOTTOM AC. Nurse versus 
Community Health Worker Identification ofPsychosocial Risks in Pregnancy 
through a Structure Interview.Journal of Health Care for the Poor and 
Underserved, v. 24, n.4, p. 1574-1585, 2013. 
GOMES, G.P. e GUBERT,  M.E.  Aleitamento materno em crianças menores de 
2 anos e situação domiciliar quanto à segurança alimentar e nutricional.  J 
Pediatr., v.88. p. 279-282, 2012. 
 
GONÇALVES, T.R.; PAWLOWSKI, J.; BANDEIRA, D.R. Avaliação de apoio 
social em estudos brasileiros: aspectos conceituais e instrumentos. Ciência e 
Saúde Coletiva, v.16, n.3, p. 1755-1769, 2011. 
 
GONÇALVES, T.R. Apoio social e saúde: contribuições das ciências sociais e 
humanas às intervenções em saúde. Ciência e Saúde Coletiva, v. 17, n. 5, p. 
1115-1124, 2012.  
 
GONTIJO, T.L.; XAVIER, C.C.; FREITAS. M.I.F.: Avaliação da implantação 
do Método Canguru por gestores, profissionais e mães de recém-nascidos. 
Cad.Saúde Pública, v. 28, p. 935-944, 2012. 
 
GRIEP RH, CHOR D, FAERSTEIN E.: Validade de constructo de escala de 
apoio social do Medical Outcomes Study adaptada para o português no Estudo 
Pró-Saúde. Cad Saude Publica, v. 21, p. 703–714, 2005. 
 
GRIMSHAW, K.E.C.; MASKELL, J.; OLIVER, E.M.; MORRIS, R,C,G, et al. 
Introduction of Complementary Foods and the Relationship to Food Allergy. 
Pediatrics, v.132, e1529–e1538, 2013. 
 
GROSS RS, MENDELSOHN AL, MESSITO MJ. Additive effects of household 
food insecurity during pregnancy and infancy on maternal infant feeding styles 
and practices. Appetite, v. 130, p. 20–28, 2018. 
 
GUBERT. M.B.; SPANIOL, A.M.; BORTOLINI, G.A.  Household food  
insecurity, nutritional status and morbidity in Brazilian children. 
https://doi.org/10.1017/S1368980016000239. Published online: 19 February 
2016. 
 
GUCCIARDI, E.; VAHABI, M.; NORRIS, N. et al. The Intersection between 
Food Insecurity and Diabetes: A Review. Curr Nutr Rep, v. 3, p.324–332, 
2014. 
 
GUYATT G. Rating quality of evidence and strength of recommendation 
GRADE: an emerging consensus on rating quality of evidence and strength of 
recommendations. British Medical Journal,v.336, p. 924-926, 2008. 
 
HANSELMAN B, AMBIKAPATHI R, MDUMA E, SVENSEN E et al. 
Associations of land, cattle and food security with infant feeding practices 
among a rural population living in Manyara, Tanzania. BMC Public Health, v. 
18, p. 159-171, 2018. 
 



200 
 

 
 

HANSON, B. S. & OSTERGREN, P. - O., 1987. Di f f e re n t social network 
and social support chara c t e ri s t i c s, n e rvous problems and insomnia: T h e 
o retical and methodological aspects on some results fro m population study 
“Men born in 1914”, Ma l m o, Sweden. Social Science and Me d i c i n e, v. 
25, p. 849-859, 1987. 
 
HARRISON, P.A.; SIDEBOTTOM, A.C. Systematic prenatal screening for 
psychosocial risks. J Health Care Poor Underserved, v. 19, n. 1, p. 258-276, 
2008. 
 
HEBERLEIN, E.C.;  FRONGILLO, E.A.; PICKLESIMER, A.H. Effects of 
Group Prenatal Care on Food Insecurity during Late Pregnancy and Early 
Postpartum. Matern Child Health J, v. 20, p. 1014–1024, 2016. 
 
HEILBRONNER, C.; ROY, E.; HADCHOUEL, A.; JEBALI, S  et al. 
Breastfeeding disruption during hospitalisation for bronchiolitis in children: a 
telephone survey.  BMJ Paediatrics Open,  doi:10.1136, 2017. 
 
HEYNINGEN T, HONIKMAN S, MYER L ONAH MN et al. Prevalence and 
predictors of anxiety disorders amongst low income pregnant women in urban 
South Africa: a cross sectional study. Arch WomensMent Health, v.20, p.765–
775, 2017. 
 
HOSEINI KS, KAZEMIL F, ALIMORADI Z et al. Association between 
Household Food Security and Pregnancy. Social Health and Behavior, v. 1, p. 
26-30, 2018. 
 
HOSMER, D.; LEMESHOW, S.Applied logistic regression. New York: 
Wiley.2000 
 
HROMI-FIEDLER, A.; BERMÚDEZ-MILLÁN, A.; SEGURA-PÉREZ, S. et al. 
Household food insecurity is associated with depressive symptoms among low-
income pregnant Latinas. Matern Child Nutr. v. 7, n.4, p. 421–430, 2011. 
HUA-XUE, Q.; PING-YANG, C.; SHAO-LI, Y. Diseases in the Neonatal period 
among preterm infants: an epidemiological investigation. CJCP, v. 14, n.1, 
p.11-14, 2012. 
 
INSTITUTE OF MEDICINE (IOM): Weight Gain During Pregnancy: 
Reexamining the Guidelines. In: Rasmussen KM, Yaktine AL, editors. 
Washington (DC); 2009. 
 
INTERLENGHI, G.S.; SALLES-COSTA,R.: Inverse association between social 
support and household food insecurity in a metropolitan area of Rio de Janeiro, 
Brazil. Public Health Nutrition, v. 18, n. 16, p. 2925–2933, 2014. 
 
IVERS LC, CULLEN KA.  Food insecurity: special considerations for women. 
Am J ClinNutr., v. 94, p.1740S–1744S, 2011. 
 
JEBENA MG, TAHA M, NAKAJIMA M, LEMIEUX A et al. Household food 
insecurity and  mental distress among pregnant women in Southwestern 



201 
 

 
 

Ethiopia: a cross sectional study design. BMC Pregnancy and Childbirth, v. 15, 
p. 250-265, 2015.  
 
JONES, A. D.; NGURE, F.M.; PELTO,G.; YOUNG, S.L.: What Are We 
Assessing When We Measure Food Security? A Compendium and Review of 
Current Metrics. Adv. Nutr., v. 4, p. 481–505, 2013. 
 
KAGAN, R. S. et al. First-trimester risk assessment based on ultrasound and 
cell-free DNA vs combined screening: a randomized controlled trial. 
Ultrasound Obstet Gynecol. v. 51, p. 437–444, 2018. 
 
KALE, P.L.; LORDELO, C.V.M.; FONSECA, S.C.; SILVA, K.S.; LOBATO, 
J.C.P et al. Adequacy of birth weight for gestational age according to 
INTERGROWTH-21st curve and factors associated with the small for 
gestational age.  Cad. Saúde Colet., v. 26, n.4, p. 391-399,  2018. 
 
KANG Y, HURLEY KM, RUEL-BERGERON J et al. Household food 
insecurity is associated with low dietary diversity among pregnant and lactating 
women in rural Malawi. Public Health Nutrition, p. 1- 9, 2018. 
 
KING, G.; WILLOUGHBY, C.; SPECHT, J.A. et al. Social support processes 
and the adaptation of individuals with chronic disease. Qual Health Resear, v. 
16, p. 902-925, 2006.   
 
KRAL TVE, CHITTAMS J, MOORE RH. Relationship between food 
insecurity, child weight status, and parent-reported child eating and snacking 
behaviors. J SpecPediatrNurs. doi: 10.1111/jspn.12177, 2017. 
 
LAGADEC, N.; STEINECKER, M.; KAPASSI, A et al. Factors influencing the 
quality of life of pregnant women: a systematic review. BMC Pregnancy and 
Childbirth, v.18, p.455-466, 2018. 
 
LAKEY, B. & COHEN, S.: Social support theory and measurement. In: Social 
Support Measurement and intervation. Oxford University Press,p. 29-52, 
2000. 
 
LARAIA, B.A.; SIEGA-RIZ, A.M.; GUNDERSEN, C.; DOLE, N.: 
Psychosocial Factors and Socioeconomic Indicators Are Associated with 
Household Food Insecurity among Pregnant Women. J. Nutr.,v136, p.177–182, 
2006. 
 
LARAIA,B.A.; SIEGA-RIZ, A.M.; GUNDERSE, C.: Household Food 
Insecurity Is Associated with Self-Reported Pregravid Weight Status, 
Gestational Weight Gain, and Pregnancy Complications. Journal of the 
American Dietetic Association, v. 110, p. 692-70, 2010. 
 
LARAIA, B.; SIEGA-RIZ, A.M.; EPEL, E. Food insecurity with past experience 
of restrained eating is a recipe for increased gestational weight gain. Appetite, v. 
65, p. 178–184, 2013. 
 



202 
 

 
 

LARAIA B, VINIKOOR-IMLER LC, SIEGA-RIZ AM. Food insecurity during 
pregnancy leads to stress, disordered eating, and greater postpartum weight 
among overweight women. Obesity, v. 23, p. 1303-1331, 2015. 
 
LEBSO M, ANATO A, LOHA E. Prevalence of anemia and associated factors 
among pregnant women  in Southern Ethiopia: A community based cross-
sectional study. PLOS ONE. doi.org/10.1371, 2017. 
 
LEUNG, C.W.; EPEL,E.S.; RITCHIE, L.D. et al. Food Insecurity Is Inversely 
Associated with Diet Quality of Lower-Income Adults.J Academ Nutr Diet., v. 
114, n.12, p. 1943-1953, 2014. 
 
LIGNANI JB. Análise nacional e regional da relação entre 
indicadores sociais e insegurança alimentar. Tese apresentada como requisito 
à obtenção do título de Doutora em Ciências Nutricionais do Programa de Pós-
graduação em Nutrição do Instituto de Nutrição Josué de Castro da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. 219p., 2019. 
 
LIGNANI, J.B.; SICHIERI, R.; BURLANDY, L. et al. Changes in food 
consumption among the Programa Bolsa Família participant families in Brazil. 
Public Health Nutrition, v. 14, n. 5, p. 785–792, 2010. 
 
LOOPSTRA, R.; TARASUK, V.Severity of household food 
insecurity is sensitive to change in household income and 
employment status among low-income families. J Nutr, v.143, p.1316–1323, 
2013. 
 
LUIZ, R.R. O tamanho da amostra em estudos epidemiológicos. 
In.Medronho, R.; Carvalho, D.M.; Bloch, K.V.; Luiz, R.R.; Werneck, G.L. 
Epidemiologia. 2ª.ed. Ed. Atheneu, Rio de Janeiro, São Paulo. p. 403-414, 
2008. 
 
MADI, J. M. et al. Avaliação dos fatores associados à ocorrência de 
prematuridade em um hospital terciário de ensino. Revista da AMRIGS, v. 56, 
p.111-118, 2012. 
 
MAJELLA, M.G.; SARVESWARAN, G.; KRISHNAMOORTHY, Y. et al. A 
longitudinal study on high risk pregnancy and its outcome among antenatal 
women attending rural primary health centre in Puducherry, South India. J Educ 
Health Promot., v.8, p. 12-24, 2019. 
 
MAJOWICZ, S.E. et al.: Food, health, and complexity: towards a conceptual 
understanding to guide collaborative public health action. BMC Public Health, 
v. 16, p. 487-500, 2016. 
 
MANNING, L.: Categorizing Food Related Illness: Have We Got It Right?, 
Critical Reviews in Food Science and Nutrition, DOI 
0.01080/10408398.2015.1038776, 2015. 
 



203 
 

 
 

MARQUES ES, REICHENHEIM ME, MORAES CL, ANTUNES MML, 
SALLES-COSTA R et al. Household food insecurity: a systematic review of the 
measuring instruments used in epidemiological studies. Public Health 
Nutrition, v. 18, p. 877–892, 2014. 
 
MARTINS, A.P.B.;  CANELLA, D.S.; BARALDI,L.G.; MONTEIRO, 
C.A.Cash transfer in Brazil and nutritional outcomes: a systematic review. Rev 
Saude Publica,  v.47, n.6, p. 1159–1171, 2013. 
 
MEDEIROS ARC, LIMA RLFC, MEDEIROS LB et al. Insegurança alimentar 
moderada e grave em famílias integradas por pessoas vivendo com HIV/Aids: 
validação da escala e fatores associados. Ciência & Saúde Coletiva, v. 22, n.10. p. 
3353-3364, 2017. 
MELGAR-QUINONEZ, HR, ZUBIETA AC, MKNELLY B, 
NTEZIYAREMYE A et al. Household food insecurity and food expenditure in 
Bolivia, Burkina Faso, and the Philippines. J Nutr., v.136, p.1431S–1437S, 
2006. 
 
MENDY VL, VARGAS R, CANNON-SMITH G. et al..Food Insecurity and 
Cardiovascular Disease Risk Factors among Mississippi Adults. Int. J. Environ. 
Res.Public Health, v. 15, p-1-8,  2018. doi:10.3390/ijerph15092016. 
 
MILLER T. A multicenter study of diet quality on birth weight and 
gestational age in infants of HIV-infected women. Matern Child Nutr. 
doi:10.1111/mcn.12378, 2017. 
 
MINKLER, M.Building support i ve ties and sense of community among the 
inner-city elderl y: The Tenderloin Ou t reach Project. Health Ed ucational Qu 
a rt e rl y, v. 12, p. 303-314, 1985. 
 
MIZUMOTO, B.R.; MOREIRA, B.M.; SANTORO-LOPES, G. et al. Quality of 
antenatal care as a risk factor for early onset neonatal infections in Rio de 
Janeiro, Brazil. Braz J Infect Dis., v.19, n.3, p. 272–277, 2015. 
 
MOAFI F, KAZEMI F, SIBONI FS, ALIMORADI Z. The relationship between 
food security and quality of life among pregnant women. BMC Pregnancy and 
Childbirth, v.18, p. 319-331, 2018. 
 
MONTGOMERY, K.S. Apgar Scores: Examining the Long-term Significance. 
The Journal of  Perinatal Education, v. 9, n.3, p.5-9, 2000. 
 
MOORE, C. J.; CUNNINGHAM, S. A. Social position, psychological stress, 
and obesity: a systematic review. Journal of the Academy of Nutrition and 
Dietetics, v. 112, n.4, p.518–526, 2012. 
MORALES, M.E.; EPSTEIN, M.H.; MARABLE, D.E. Food Insecurity and 
Cardiovascular Health in Pregnant Women: Results From the Food for Families 
Program, Chelsea, Massachusetts, 2013–2015. Preventing chronic 
disease,v.13, p. 152-158, 2016. 
 



204 
 

 
 

MUDEREDZI J, EIDE AH, BRAATHEN SH et al. Exploring the Relationship 
Between Food Insecurity, Gender Roles and HIV/AIDS Among Tonga Carers of 
Disabled Children of Binga in Zimbabwe. Sexuality & Culture, v. 23, p. 1131–
1146, 2019. 
 
MURRAY L, DUNNE MP, VO TV, ANH PNT et al. Postnatal depressive 
symptoms amongst women in Central Vietnam: a cross-sectional study 
investigating prevalence and associations with social, cultural and infant factors. 
BMC Pregnancy and Childbirth, v.15, p. 234-245, 2015.  
 
NA, M.;  MEHRA, S.; CHRISTIAN, P. Maternal Dietary Diversity Decreases 
with Household Food Insecurity in Rural Bangladesh: A Longitudinal Analysis. 
J Nutr., v.146, n.10, p. 2109-2116, 2016.  
 
NAJA, F.; NASREDDINE, L.; THANI, A.A.A. et al. Study protocol: Mother 
and Infant Nutritional Assessment (MINA) cohort study in Qatar and Lebanon. 
BMC Pregnancy and Childbirth, v. 16, p. 98 – 109, 2016. 
 
NASCIMENTO, A.L.; ANDRADE, S.L.L.S. Segurança alimentar e nutricional: 
pressupostos para uma nova cidadania? Ciênc Cult, v. 62, n. 4, p. 34-38, 2010. 
 
NAKAMURA, A., SUTTER-DALLAY, A.L.;  LESUEUR, F.E.K. Informal and 
formal social support during pregnancy and joint maternal and paternal postnatal 
depression: Data from the French representative ELFE cohort study. 
International Journal of Social PsychiatryArticle. doi.org/10.1177, 2020. 
 
NATAMBA B.K., KILAMA H., ARBACH A., ACHAN J et al. Reliability and 
validity of an individually focused food insecurity access scale for assessing 
inadequate access to food among pregnant Ugandan women of mixed HIV 
status. Public Health Nutrition., v. 18, p. 2895–2905, 2015. 
 
NATAMBA, B.K.; MEHTA, S.; ACHAN, J. et al. The association between food 
insecurity and depressive symptoms severity among pregnant women differs by 
social support category: a cross-sectional study. Matern Child Nutr., v. 13, n.3, 
doi: 10.1111/mcn.12351, 2017. 
 
NGUYEN, A.W.; TAYLOR, R.J.; CHATTERS, L.; TAYLOR, H.; et al. Racial  
and ethnic differences in socialsupport network typologies amongolder adults. 
The Gerontological Society of America, p..512, 2015. 
NNAKWE NE: The Prevalence of Food Insecurity Among Pregnant Women in 
a Community-based Intervention Program. The FASEB Journal online, v. 31, 
n.1, 2017. 
  
NOBRE,  L.N.;  MURTA, N.M.G.; SOUZA, M.M. et al. Segurança Alimentar 
em uma Comunidade Rural no Alto Vale do Jequitinhonha/ MG. Segur Aliment 
e Nutr, v. 16, n.1, p. 18-31, 2009. 
 
NUNNERY DL, LABBAN JD, DHAROD JM.  Interrelationship between food 
security status, home availability of variety of fruits and vegetables and their 



205 
 

 
 

dietary intake among low-income pregnant women. Public Health Nutrition, v. 
21, p. 807–815, 2017. 
 
NUNES, M. Apoio social no diabetes. Millenium, v. 31, p. 135-149, 2016. 

 
ODOMS-YOUNG, A.M.Examining the Impact of Structural Racism on Food 
Insecurity: Implications for Addressing Racial/Ethnic Disparities. Fam 
Community Health, v.41, Suppl2,S3–S6, 2018. 
 
OLIVEIRA ACM,  BARROS AMR, FERREIRA RC. Risk factors associated 
among anemia in pregnancy women of network public health of a capital of 
Brazil Northeastern. Rev Bras Ginecol Obstet., v. 37, p. 505-511, 2015. 
 
OLIVEIRA, A.C.M.; TAVARES, M.C.M.; BEZERRA, A.R. Insegurança 
alimentar em gestantes da rede pública de saúde de uma capital do nordeste 
brasileiro. Ciência e Saúde Coletiva, v.22, n.2, p.519-526, 2017. 
 
ONAH MN, FIELD S, HEYNINGEN T et al. Predictors of alcohol and other 
drug  use among pregnant women in a peri-urban South African setting. Int J 
Ment Health Syst., v. 10, p. 38-48, 2016. 
 
OTT, R.; STUPIN, J.H.; LOUI, A. Maternal overweight is not an independent 
risk factor for increased birth weight, leptin and insulin in newborns of 
gestational diabetic women: observations from the prospective ‘EaCH’ cohort 
study. BMC Pregnancy and Childbirth, v. 18, p. 250-264, 2018. 
 
OWENS A, YANG J, NIE L et al. Neonatal and Maternal Outcomes in Pregnant 
Women With Cardiac Disease. Journal of the American Heart Association, 
v.7, n.21, 2018. doi.org/10.116. 
 
OXFAM. Gender inequalitiesand foodinsecurity. Ten years after thefood price 
crisis, why are women farmers still food-insecure? Oxfam Briefng Paper, p.1-
60, 2019. 
 
PADILHA PC, SAUNDERS C, MONTEIRO RC ET AL. Associação entre o 
estado nutricional pré-gestacional e a predição do risco de intercorrências 
gestacionais. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, v. 29, n.10, p. 
511-518, 2007. 
 
PAIVA CVA, SABURIDO KAL, VASCONCELOS, MN. Aleitamento materno 
de recém-nascidos internados:  dificuldades de mães com filhos em unidade de 
cuidados  intensivos e intermediários neonatais. Rev Min Enferm., v. 17, n. 4, 
p. 924-931, 2013. 
 
PALMEIRA, P; LIGNANI, J.; MARESI, V. SALLES-COSTA, R. Temporal 
Changes in the Association Between Food Insecurity and Socioeconomic Status 
in Two Population-Based Surveys in Rio de Janeiro, Brazil.  Social Indicators 
Research, v. 144, n.13 p. 379-382,  2019. 
 



206 
 

 
 

PALMEIRA,  P.A.; SALLES-COSTA, R.; PÉREZ-ESCAMILLA, R. Effects of 
family income and conditional cash transfers onhousehold food insecurity: 
evidence from a longitudinalstudy in Northeast Brazil. Public Health Nutrition, 
v.23, n.4, p.756–767, 2020. 
 
PANIGASSI G, SEGALL-CORRÊA AM, MARIN LEON L, PÉREZ-
ESCAMILLA R, SAMPAIO MFA, MARANHA LK.: Insegurança alimentar 
como indicador de iniquidade: análise de inquérito populacional. Cad Saude 
Pública; 24:2376-2384, 2008. 
 
PATTERSON, K; BERRANG-FORD. L.; LWASA, S. et al. Seasonal 
 variation of food security among the Batwa of Kanungu, 
 Uganda. Public Health Nutr, v.20, p. 1–11, 2017. 
 
PAULUCCI, R. S.; NASCIMENTO, L. F. C.; SCHULZE C. A.: Abordagem 
especial dos partos prematuros em Taubaté, SP. Revista Paulista de Pediatria, 
v. 29, p. 336-340, 2011. 
 
PAYNE, H.E; GRAY, B.; DAVIS, S.F. et al. Factors associated with food 
insecurity among women and children in rural  Rajasthan, India. Journal of 
Gender, Agriculture and Food Security, v.1, n.3, p. 23-39, 2016. 
 
PEREIRA, P.K. e LOVISI, G.M. Prevalência da depressão gestacional e fatores 
associados.Rev Psiq Clín. v. 35, n.4, p.144-53, 2008. 
 
PEREZ-ESCAMILLA, R.  Food Security and the 2015–2030 Sustainable 
Development Goals: From Human to Planetary Health . Current developments 
in nutrition, p.1-8 2017. 
 
PÉREZ-ESCAMILLA, R.; SEGALL-CORRÊA, A.M. Food insecurity 
measurement and indicators. Rev. Nutr., v.21, p.15s-26s, 2008. 
 
PEREZ-ESCAMILLA R, VIANNA, RPT.  Food Insecurity and the Behavioral 
and Intellectual Development of Children: A Review of the Evidence.  Journal 
of Applied Research on Children: Informing Policy for Children at Risk. 
2012. http://digitalcommons.library.tmc.edu/childrenatrisk/vol3/iss1/9. Acesso 
em 15 de agosrto de 2019. 
 
PIMENTEL PG, SICHIERI R, SALLES-COSTA R. Insegurança alimentar, 
condições socioeconômicas, indicadores antropométricos em crianças da região 
metropolitana do Rio de Janeiro/Brasil. R Bras Est Pop, v. 26, p. 283-294, 
2009. 
 
PINTO, N.M.A.A Rede de Apoio Social e o Papel da Mulher na Geração de 
Ocupação e Renda no Meio Rural. Temas em Psicologia, v. 21, n.2, p. 297-315, 
2013. 
 
RAGHUNATHAN, K.; CHAKRABARTI, S.; AVULA, R. et al.: Can 
conditional cash transfers improve the uptake of nutrition interventions and 



207 
 

 
 

household food security? Evidence from Odisha's Mamata 
scheme.https://doi.org/10.1371, 2017. 
 
RAMOS, H.A.C.; CUMAN, R.K.N.Fatores de risco para prematuridade: 
pesquisa documental. Esc Anna Nery Rev Enferm,  v. 13, n.2, p. 297-304, 
2009. 
REEVES, C.C.; CLOSE, F.T.; SIMMONS, M.C. et al. Social Support Indicators 
that Influence Breastfeeding Decisions in Mothers of North Florida. Florida 
Public Health Review, v. 3, p.1-7, 2006.  
 
REICHENHEIM,  M. E.; INTERLENGHI, G.S.; MORAES, C.L. et al. A 
model-based approach to identify classes and respective cutoffs of the Brazilian 
Household Food InsecurityMeasurement Scale. J Nutr, v. 146, n. 7, p. 1356-
1364, 2016. 
 
ROCHA. E.M.B. et al.: Relação de insegurança alimentar com condições de 
saúde materno-infantil.  Segurança Alimentar e Nutricional, v. 21, p. 330-336, 
2014. 
 
RODRIGUES, B.; AZEREDO, V.; SILVA, A. Relationship between food 
consumption of pregnant women and birth weight of newborns. Rev Chil Nutr., 
v.47, n.1, p. 80-88, 2020. 
 
ROSE-JACOBS R, TREVINO-TALBOT M, LLOYD-TRAVAGLINI C et al.  
Could prenatal food insecurity influence neonatal abstinence syndrome severity? 
Addiction, v. 114, p.337–343, 2018. 
 
ROTHMAN KJ. Epidemiology: an introduction. 2nd ed, Oxford, 2012. 
SALLES-COSTA, R.; PEREIRA, R.A.P.; VASCONCELLOS, M.T.L. et al. 
Associação entre fatores socioeconômicos e insegurança alimentar: estudo de 
base populacional na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Brasil. Rev. 
Nutr.Campinas, v. 21(Suplemento), p.99-109,2008. 
 
SAMPAIO, A.F.S.; ROCHA, M.J.F.; LEAL, E.A.S. Gestação de alto risco: 
perfil clínico-epidemiológico das gestantes atendidas no serviço de pré-natal da 
maternidade pública de Rio Branco, Acre.Rev. Bras. Saude Mater. 
Infant., v.18, n..3, p. 559-566, 2018. 
 
SANTOS, K.W.P.; ZANUSSO, Jr, G.: Análise da prevalência de portadores de 
intolerância à lactose por exames laboratoriais em Maringá-PR. Revista 
UNINGÁ, v. 45, p. 11-15,  Set 2015. 
SANTOS, I.N.; DAMIÃO, J.J,; FONSECA, M.J.M. et al. Food insecurity and 
social support in families of children with sickle-cell disease. J Pediatr (on 
line), p.1-8, 2018. 
 
SEGALL-CORRÊA AM, PÉREZ-ESCAMILLA R., MARANHA LK et al. 
Avaliação da segurança alimentar de famílias brasileiras: validação de 
metodologia e de instrumento de coleta de informação. Campinas: 
Departamento de Medicina Preventiva e Social, Universidade Estadual de 
Campinas/ Organização Pan-Americana da Saúde/Ministério de Saúde, 2003. 



208 
 

 
 

 
SEGALL-CORRÊA, A.M.; MARIN-LEON, L.: A Segurança Alimentar no 
Brasil: Proposição e Usos da Escala Brasileira de Medida da Insegurança 
Alimentar (EBIA) de 2003 a 2009.  Segurança Alimentar e Nutricional, v. 16, 
p. 1-19, 2009. 
 
SEGALL-CORRÊA, A.M. et al. Refinement of the Brazilian Household Food 
Insecurity Measurement Scale (EBIA): Recommendation for a 14-item EBIA. 
Rev. Nutr, Campinas, v. 27, n. 2, p. 241-51, mar.2014. 
 
SEGURA-PÉREZ, S. GRAJEDA, R.; PÉREZ-ESCAMILLA, R. Conditional 
cash transfer programs and the health and nutrition of Latin American children. 
Rev Panam Salud Publica, v.40, n.2, p 349-357, 2016. 
 
SELIGMAN HK, LARAIA BA, KUSHEL MB. Food insecurity is associated 
with chronic disease among low-income NHANES participants. J Nutr., v.140, 
p. 304–310, 2010. 
 
SHAPIRA, S.K.; DOLAN, S.  Genetic risks to the mother and the infant: 
assessment, counseling, and management. Matern Child Health J., v.10, Suppl 
5. S143–S146, 2006. 
 
SHERBOURNE CD; STEWART AL. The MOS social support survey. 
SocSciMed, v. 32, p.705-714, 1991. 
 
SIDEBOTTOM AC, HELLERSTEDT WL, HARRISON PA, HENNRIKUS D. 
An examination of prenatal and postpartum depressive symptoms among women 
served by urban community health centers. ArchWomensMent Health, v.17, p. 
27–40, 2014. 
 
SIDEBOTTOM, A.C.; HELLERSTEDT, W.L.; HARRISON, P. Prenatal care: 
associations with prenatal depressive symptoms and social support in low-
income urban women.. Arch Womens Ment Health, DOI 10.1007/s00737-017-
0730-0, 2017. 
 
SILVA, I.T.; GRIEP, R.H.; ROTENBERG, L. Apoio social e rastreamento de 
câncer uterino e de mama entre trabalhadoras de enfermagem Rev Latino-am 
Enfermagem, v. 17, n. 4, 2009. 
 
SILVA; K.S.; COUTINHO, E.S.F.: Escala de apoio social aplicada a uma 
população de gestantes: confiabilidade teste-reteste e estrutura de concordância 
dos itens. Cad. Saúde Pública, v. 21, n. 3, p. 979-983, 2005. 
 
SILVA, S.O.C.; SAUNDERS, C.; ZAJDENVERG, L.; MOREIRA, L.N. et 
al.Predictive factors for birth weight of newborns of mothers with gestational 
diabetes mellitus, Diabetes Research and Clinical Practice,doi: 
https://doi.org/10.1016/j.diabres. 2018. 
 
SIKDER, S.S.; LABRIQUE, A.B.; SHAMIM, A.A.; et al.  Risk factors for 
reported obstetric complications and near misses in rural northwest Bangladesh: 



209 
 

 
 

analysis from a prospective cohort study. BMC Pregnancy and Childbirth, v. 
14, p.347-359, 2014.  
 
SILIPRANDI, E C. A alimentação como um tema político das mulheres.(Food 
as a women political subject). In: ROCHA C., BURLANDY L., MAGALHÃES 
R. Segurança alimentar e nutricional. Prespectivas, aprendizados e desafios para 
as políticas públicas (Food and nutritional security. Prespectives, lessons 
learned and challenges for public policies).  Ed. FIOCRUZ p.187-198, 2013. 

 
SOUTH, A.M.; PALAKSHAPPA, D.;  BROWN, C.L. Relationship between 
food insecurity and high blood pressure in a national sample of children and 
adolescents. Pediatric Nephrology,  v.34, p. 1583–1590, 2019. 
 
SOUZA, M.M.; PEDRAZA, D.F.; MENEZES, T.N.: Estado nutricional de 
crianças assistidas em creches e situação de insegurança alimentar de suas 
famílias. Ciência&SaúdeColetiva, v. 17, p. 3425-3436, 2012. 
 
STRUBLE MB, AOMARI LL. Position of the American Dietetic Association: 
addressing world hunger, malnutrition, and food insecurity. J Am Diet 
Assoc.,v.103, p. 1046–1057, 2003. 
 
TABORDA, A.A. Estudo das condicionalidades do Programa Bolsa Família 
com gestantes e sua relação com as práticas de cuidado em saúde na atenção 
básica. Tese apresentada ao Programa de pós graduação em Nutrição da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, p.211, 2019.  
 
TACOLI, C. Food (In)Security in Rapidly Urbanising, Low-Income 
Contexts.Int. J. Environ. Res. Public Health, v.14, p.1554-1562, 2017. 
 
TACOLI, C.; MCGRANAHAN, G.; SATTERTHWAITE, D. Urbanisation, 
Rural-Urban Migration and Urban Poverty; Working Paper; IIED: 
London, UK; IOM: Geneva, Switzerland, 2015. 
 
TARASUK, V. Implications of a Basic Income Guarantee 
 for Household Food Insecurity. Thunder Bay, ON: Northern 
 Policy Institute.2017. 
 
THE INTERNATIONAL FETAL AND NEWBORN GROWTH 
CONSORTIUM FOR THE 21ST CENTURY. Intergrowrth Standards and 
Tools. intergrowth21.tghn.org. Acesso em 27 de janeiro de 2020. 
 
THE JOANNA BRIGGS INSTITUTE. The Joanna Briggs Institute 
Reviewers’ Manual 2015 Methodology for JBI Scoping Reviews. 
http://www.joannabriggs.org. 2015.Acessed 29 Aug 2019. 
 
TROMP I, KIEFTE-DE JONG J, RAAT H, et al. Breastfeeding and the risk of 
respiratory tract infections after infancy: The Generation R Study. PLoS One. 
DOI:10.137, 2017.  
 



210 
 

 
 

TSAI, A.C.; ROTHERAM-BORUS, M.J.; TOMLINSON, M. et al. Food 
Insufficiency, Depression, and the Modifying Role of Social Support: Evidence 
from a Population-Based, Prospective Cohort of Pregnant Women in Peri-Urban 
South Africa. Soc Sci Med., v. 151, p. 69–77, 2016. 
 
UNITED NATIONS. Sustained development goals. Paternships plataform. 
https://sustainabledevelopment.un.org/ 2018. 
 
VAIDYA, A.; BHOSALE, R.; SAMBAREY, P. Household food insecurity is 
associated with low interferon-gamma levels in pregnant Indian women.Int J 
Tuberc Lung Dis, v.21, n.7, p.797-803, 2017. 
 
VENCI, B.J.; LEE, S-W. Functional limitation and chronic diseases are 
associated with food insecurity among U.S. adults.Annals of Epidemiology, v. 
28, p. 182- 188, 2018. 
 
VENU, I.; van den HEUVEL, M.;  WONG, J.P.;  BORKHOFF, C.M. et al. The 
breastfeeding paradox: Relevance for household food insecurity.Paediatrics 
&Child Health, v.22, n.4, p.180-183, 2017. 
 
VISSER J, MCLACHLAN MH, MAAYAN N et al. Community-based 
supplementary feeding for food insecure, vulnerable and malnourished 
populations - an overview of systematic reviews. Cochrane Database Syst 
Rev. , v. 9, p.11-22, 2018.  
 
WEBB-GIRARD, A.; CHEROBON, A.; MBUGUA, S. Food insecurity is 
associated with attitudes towards exclusive breastfeeding among women in 
urban Kenya.Maternal and Child Nutrition, v. 8, p. 199–214, 2012. 
 
WIDEN EM, TSAI I, COLLINS SM et al. HIV infection and increased food 
insecurity are associated with adverse body composition changes among 
pregnant and lactating Kenyan women. European Journal of Clinical 
Nutrition. https://doi.org/10.1038/s41430-018-0285-9, 2018. 
 
WOLDETENSAY YK, BELACHEW T, BIESALSKI HK et al. The role of 
nutrition, intimate partner violence and social support in prenatal depressive 
symptoms in rural Ethiopia: community based birth cohort study. BMC 
Pregnancy and Childbirth, v. 18, p. 374-388, 2018. 
 
WORLD HEALTH ORGANIZATION(WHO) / FOOD AND AGRICULTURE 
ORGANIZATION OF THE UNITED STATES (FAO). Diet, nutrition and the 
prevention of chronic diseases; report of a joint WHO/FAO Expert consultation. 
Geneva, WHO Thecnical report series, 916, 2003. 
 
WORLD HEALTH  ORGANIZATION (WHO) / FOOD AND 
AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED STATES (FAO). The 
state of food insecurity in the world.  Economic crises – impacts and lessons 
learned. Rome, FAO, 2009. 
 



211 
 

 
 

WORLD HEALTH  ORGANIZATION (WHO) / FOOD AND 
AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED STATES (FAO). The 
state of  food security and nutrition in the world. Building climate resilience 
for food security and nutrition. Rome, FAO, 2018. 
 
WORLD HEALTH  ORGANIZATION (WHO) / FOOD AND 
AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED STATES (FAO).The 
state of food security and nutrition in the world. Safeguarding against 
economics lowdowns and downturns. Rome, FAO, 2019. 
 
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Maternal health topics 
https://www.who.int/health-topics/maternal-health 2020. Acesso em 02 de 
fevereiro de 2020. 
 
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Breastfeeding advice during the 
COVID-19 outbreak. 
http://www.emro.who.int/nutrition/nutrition-infocus/breastfeeding-advice-
during-covid-19-outbreak.html. Acesso em 04 de abril de 2020. 
 
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Management of newborn illness and 
complications.  
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/newborns/management_illness_
complications/en/. Acesso em 16 de abril de 2020. 
 
YANG, T.; SAHOTA, P.; PICKETT, K. et al. Association of food security 
status with overweight and dietary intake: exploration of White British and 
Pakistani-origin families in the Born in Bradford cohort. Nutrition Journal, v. 
17, p. 48-59, 2018. 
 
ZASLOW M, BRONTE-TINKEW J, CAPPS R, HOROWITZ A et al. Food 
security during infancy: implications for attachment and mental proficiency in 
toddlerhood. Matern Child Health J., v. 13, p. 66-80, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 



212 
 

 
 

Apêndices 

Apêndice 1. PROTOCOLO DE COLETA DE DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS, CLÍNICOS E 

ANTROPOMÉTRICOS DA GESTANTE E DO RECÉM-NASCIDO DA PESQUISA: “RELAÇÃO ENTRE A 

INSEGURANÇA ALIMENTAR E OAPOIO SOCIAL COM DESFECHOS DE GESTAÇÕESDE RISCO”.  

 

1. NOME: _____________________________________________________  DATA: _______________ 

SEMANAS GESTACIONAIS:___ 

2. PRONTUÁRIO: ______________________________________________TELEFONE FIXO: 

_____________CELULAR:__________                                                                                                                                        

3. QUAL A SUA DATA DE NASCIMENTO? ________________________PRÉ-NATAL NO HUAP? (   ) 

SIM  (   ) NÃO                                  

4. QUAL A SUA IDADE? __________________________________________________________________     

5. O CENSO BRASILEIRO (IBGE) USA OS TERMOS PRETA, PARDA, BRANCA, AMARELA E 
INDÍGENA PARA CLASSIFICAR A COR OU RAÇA DAS PESSOAS. SE VOCÊ TIVESSE QUE 
RESPONDER AO CENSO DO IBGE HOJE, COMO A SRa. SE CLASSIFICARIA A RESPEITO DE 
SUA COR OU RAÇA.  

       (   ) BRANCA    (   ) AMARELA    (   ) PARDA    (   ) PRETA (   ) INDÍGENA 
 

6. QUAL O SEU GRAU DE ESCOLARIDADE? (OU COLOCAR OS ANOS DE ESTUDO) 
               (    ) NUNCA FUI ALFABETIZADA                                (    ) ENSINO MÉDIO INCOMPLETO  
               (    ) ALFABETIZAÇÃO EXCLUSIVAMENTE               (    ) ENSINO MÉDIO COMPLETO 
               (    ) ENSINO FUNDAMENTAL I INCOMPLETO          (    ) ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO 

    (    ) ENSINO FUNDAMENTAL I COMPLETO              (    ) ENSINO SUPERIOR COMPLETO                    
    (    ) ENSINO FUNDAMENTAL II INCOMPLETO 
    (    ) ENSINO FUNDAMENTAL II COMPLETO 
 

7. QUAL A SUA PROFISSÃO? ______________________________________________________________ 

 

8. VOCÊ EXERCE A SUA PROFISSÃO?  

(   ) SIM    (   )  NÃO 

9. NOS ÚLTIMOS 30 DIAS, VOCÊ TEVE ALGUM TIPO DE TRABALHO REMUNERADO? 
(CONSIDERAR TAMBÉM ATIVIDADE DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA, VENDA OU PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO NO PRÓPRIO DOMICÍLIO) -  

(   ) SIM, TEVE TRABALHO REMUNERADO 
(   ) SIM, TEVE TRABALHO REMUNERADO, MAS ESTÁ AFASTADO POR MOTIVO DE FÉRIAS, 
LICENÇA, DOENÇA ETC. 
(   ) NÃO TEVE TRABALHO REMUNERADO (PULAR PARA A PERGUNTA 13) 
(   ) NUNCA TRABALHOU (PULAR PARA A PERGUNTA 13) 
(   ) É APOSENTADO/PENSIONISTA 
 

10. NESSE TRABALHO, VOCÊ TEM CARTEIRA ASSINADA? (CONSIDERAR AQUI O TRABALHO 

PRINCIPAL) 

(   ) SIM      (   ) NÃO      (   ) NÃO SABE DIZER 

 

11. NESSE TRABALHO, A SRA. RECEBE... (PODE-SE ASINALAR MAIS DE UMA RESPOSTA) 

(   ) VALE COMPRA                    (   ) CESTA BÁSICA                         

 

(   ) TICKET REFEIÇÃO              (   ) NENHUM BENEFÍCIO   

12. A SRa. PAROU DE EXERCER ESTE TRABALHO/PROFISSÃO POR CAUSA DA GRAVIDEZ? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 
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13. QUAL O SEU ESTADO CIVIL OU SITUAÇÃO CONJUGAL ATUAL?  

        (   ) SOLTEIRA   (PULA PARA A 15)               

        (   ) CASADA OU  VIVE COM COMPANHEIRO 

        (   ) SEPARADA, DIVORCIADA OU DESQUITADA 

        (   ) VIÚVA    

 

14. QUAL A PROFISSÃO OU O TRABALHO DO SEU CÔNJUGE OU COMPANHEIRO? 

_____________________________________________________________________________________ 

15. QUAL O SEU ENDEREÇO? 

_______________________________________________________________________________________ 

16. CONTANDO COM A SRA. QUANTAS PESSOAS HABITAM NO SEU DOMICÍLIO?  _______________ 

17. AGORA EU GOSTARIA QUE A SRa.  ME DISSESSE O NOME DE TODAS AS PESSOAS DE SUA 

FAMÍLIA QUE MORAM NESSA RESIDÊNCIA (LISTAR TODOS OS MORADORES DA FAMÍLIA, 

COMEÇANDO PELO CHEFE DA FAMÍLIA, SE É A PRÓPRIA OU COMPANHEIRO. QUANDO 

HOUVER MAIS DE UMA FAMÍLIA, LISTAR A QUE MORA HÁ MAIS TEMPO NA RESIDÊNCIA. O 

N° DE MORADORES DEVE SER IGUAL AO N° FINAL DA PERGUNTA ANTERIOR, OU SEJA, DEVE-

SE EXCLUIR EMPREGADOS E QUEM ALUGA QUARTOS). 

 

18.1. 

Nº de 

ordem 

18.2. Nome 18.3. 

Condição 

na família 

18.4 
Sexo 
1.Mas-
culino 
2.Femi

-       

    nino 

18.5. 
Nasciment
o 
(dia/mês/ 
ano) 

18.6 

Idade 

18.7. Qual 
a série e 
grau do 
último ano 
concluído?
(*)  

As crianças 
e 

adolescentes 
(menores de 

19 anos): 
Atualmente, 
frequentaM 
creche ou 
escola? 

1.Sim; 2. 
Não 

XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXX XXXXXXX  

        

        

        

        

        

        

        

        

        (*) ATENÇÃO, ASSINALAR SEPARADAMENTE A SÉRIE E O GRAU. CASO A PESSOA NÃO  
TENHA ESTUDADO,     MARCAR ZERO (0) NAS DUAS OPÇÕES. 

 

18. QUAL A RENDA DA SUA FAMÍLIA EM SALÁRIOS MÍNIMOS (SM)? 

(   ) ATÉ UM SM                         

(   ) ENTRE 1 E 2 SM                               OU                 Valor em reais:  

(   ) ENTRE 3 E 4 SM                        

(   ) MAIOR DO QUE 4 SM 
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19. QUANTAS PESSOAS DEPENDEM DESTA RENDA PARA O DIA A DIA? 
___________________________________________________________ 

 

20. NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES VOCÊ RECEBEU ALGUM OUTRO BENEFÍCIO COMO... (PODE-SE 

ASSINALAR MAIS DE UMA RESPOSTA) 

    (   ) Programa bolsa família                                       (   ) Do governo, mas não sei qual é exatamente o 

programa 

               (   )  Benefício de prestação continuada (BPC)         (   ) De uma Entidade filantrópica ou ONG 

               (   ) Renda melhor                                                     (   ) Não recebo nenhum benefício        

    (   ) Da igreja                                                             (   ) Outros. Qual(is): _________________ 

 

 
21. A SEGUIR, VOU FAZER ALGUMAS PERGUNTAS SOBRE SITUAÇÕES EM QUE AS PESSOAS 

PROCURAM POR OUTRAS EM BUSCA DE COMPANHIA, DE APOIO OU DE AJUDA.  
23.1.SE VOCÊ PRECISAR... 

                  COM QUE FREQÜÊNCIA CONTA COM ALGUÉM QUE O AJUDE, SE FICAR DE CAMA? 
(   ) NUNCA 
(   ) RARAMENTE 
(   ) ÀS VEZES 
(   ) QUASE SEMPRE 
(   ) SEMPRE 
 

24.2.SE VOCÊ PRECISAR... 
COM QUE FREQÜÊNCIA CONTA COM ALGUÉM PARA OUVI-LO, QUANDO VOCÊ PRECISAR 

FALAR? 
(   ) NUNCA 
(   ) RARAMENTE 
(   ) ÀS VEZES 
(   ) QUASE SEMPRE 
(   ) SEMPRE 

 
 24.3. SE VOCÊ PRECISAR... 
          COM QUE FREQÜÊNCIA CONTA COM ALGUÉM PARA LHE DAR BONS CONSELHOS EM 
SITUAÇÕES DE CRISE? 

   (   ) NUNCA 
   (   ) RARAMENTE 
   (   ) ÀS VEZES 
   (   ) QUASE SEMPRE 
   (   ) SEMPRE 
 
 

24.4. SE VOCÊ PRECISAR... 
          COM QUE FREQÜÊNCIA CONTA COM ALGUÉM PARA LEVÁ-LO AO MÉDICO? 

   (   ) NUNCA 
   (   ) RARAMENTE 
   (   ) ÀS VEZES 
   (   ) QUASE SEMPRE 
   (   ) SEMPRE 
 
 

24.5. SE VOCÊ PRECISAR... 
          COM QUE FREQÜÊNCIA CONTA COM ALGUÉM QUE DEMONSTRE AMOR E  AFETO POR 
VOCÊ? 

   (   ) NUNCA 
   (   ) RARAMENTE 
   (   ) ÀS VEZES 
   (   ) QUASE SEMPRE 
   (   ) SEMPRE 
 

24.6. SE VOCÊ PRECISAR... 
          COM QUE FREQÜÊNCIA CONTA COM ALGUÉM PARA SE DIVERTIR JUNTO? 
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   (   ) NUNCA 
   (   ) RARAMENTE 
   (   ) ÀS VEZES 
   (   ) QUASE SEMPRE 
   (   ) SEMPRE 
 
 

24.7. SE VOCÊ PRECISAR... 
          COM QUE FREQÜÊNCIA CONTA COM ALGUÉM LHE DAR INFORMAÇÃO QUE A 
          AJUDE A COMPREENDER UMA DETERMINADA SITUAÇÃO? 

   (   ) NUNCA 
   (   ) RARAMENTE 
   (   ) ÀS VEZES 
   (   ) QUASE SEMPRE 
   (   ) SEMPRE 
 

24.8. SE VOCÊ PRECISAR... 
          COM QUE FREQÜÊNCIA CONTA COM ALGUÉM  EM QUEM CONFIAR OU PARA   
          FALAR DE VOCÊ OU SOBRE SEUS PROBLEMAS? 

   (   ) NUNCA 
   (   ) RARAMENTE 
   (   ) ÀS VEZES 
   (   ) QUASE SEMPRE 
   (   ) SEMPRE 
 

24.9. SE VOCÊ PRECISAR... 
          COM QUE FREQÜÊNCIA CONTA COM ALGUÉM QUE LHE DÊ UM ABRAÇO? 

   (   ) NUNCA 
   (   ) RARAMENTE 
   (   ) ÀS VEZES 
   (   ) QUASE SEMPRE 
   (   ) SEMPRE 
 
 

24.10. SE VOCÊ PRECISAR... 
          COM QUE FREQÜÊNCIA CONTA COM ALGUÉM COM QUEM RELAXAR? 
          (   ) NUNCA 

   (   ) RARAMENTE 
   (   ) ÀS VEZES 
   (   ) QUASE SEMPRE 
   (   ) SEMPRE 
 

24.11. SE VOCÊ PRECISAR... 
          COM QUE FREQÜÊNCIA CONTA COM ALGUÉM PARA PREPARAR SUAS REFEIÇÕES, SE 
VOCÊ NÃO PUDER  
          PREPARÁ-LAS? 
            (   ) NUNCA 

   (   ) RARAMENTE 
   (   ) ÀS VEZES 
   (   ) QUASE SEMPRE 
   (   ) SEMPRE 
 
 

24.12. SE VOCÊ PRECISAR... 
          COM QUE FREQÜÊNCIA CONTA COM ALGUÉM DE QUEM VOCÊ REALMENTE QUER 
CONSELHOS? 
           (   ) NUNCA 

   (   ) RARAMENTE 
   (   ) ÀS VEZES 
   (   ) QUASE SEMPRE 
   (   ) SEMPRE 
 
 

24.13. SE VOCÊ PRECISAR... 
          COM QUE FREQÜÊNCIA CONTA COM ALGUÉM COM QUEM DISTRAIR A CABEÇA? 
            (   ) NUNCA 

   (   ) RARAMENTE 
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   (   ) ÀS VEZES 
   (   ) QUASE SEMPRE 
   (   ) SEMPRE 
 

 
24.14. SE VOCÊ PRECISAR... 
          COM QUE FREQÜÊNCIA CONTA COM ALGUÉM PARA AJUDÁ-LO NAS TAREFAS  DIÁRIAS, 
SE FICAR DOENTE? 
          (   ) NUNCA 

 (   ) RARAMENTE 
 (   ) ÀS VEZES 
 (   ) QUASE SEMPRE 
 (   ) SEMPRE 
 
 

 
24.15. SE VOCÊ PRECISAR... 
          COM QUE FREQÜÊNCIA CONTA COM ALGUÉM PARA COMPARTILHAR SUAS 
PREOCUPAÇÕES E MEDOS  
          MAIS ÍNTIMOS? 
          (   ) NUNCA 

  (   ) RARAMENTE 
  (   ) ÀS VEZES 
  (   ) QUASE SEMPRE 
  (   ) SEMPRE 
 
 

 
24.16. SE VOCÊ PRECISAR... 
          COM QUE FREQÜÊNCIA CONTA COM ALGUÉM PARA DAR SUGESTÕES DE COMO LIDAR  
          COM UM PROBLEMA PESSOAL? 
           (   ) NUNCA 

   (   ) RARAMENTE 
   (   ) ÀS VEZES 
   (   ) QUASE SEMPRE 
   (   ) SEMPRE 
 

24.17. SE VOCÊ PRECISAR... 
          COM QUE FREQÜÊNCIA CONTA COM ALGUÉM COM QUEM FAZER COISAS 
AGRADÁVEIS? 
            (   ) NUNCA 

   (   ) RARAMENTE 
   (   ) ÀS VEZES 
   (   ) QUASE SEMPRE 
   (   ) SEMPRE 
 

 
24.18. SE VOCÊ PRECISAR... 
          COM QUE FREQÜÊNCIA CONTA COM ALGUÉM QUE COMPREENDA SEUS PROBLEMAS? 
            (   ) NUNCA 

   (   ) RARAMENTE 
   (   ) ÀS VEZES 
   (   ) QUASE SEMPRE 
   (   ) SEMPRE 
 

 
24.19. SE VOCÊ PRECISAR... 
          COM QUE FREQÜÊNCIA CONTA COM ALGUÉM QUE VOCÊ AME E QUE FAÇA  VOCÊ SE 
SENTIR QUERIDO? 
           (   ) NUNCA 

   (   ) RARAMENTE 
   (   ) ÀS VEZES 
   (   ) QUASE SEMPRE 
   (   ) SEMPRE 
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“AGORA VOU LHE FAZER ALGUMAS PERGUNTAS SOBRE O SEU USO DE CIGARROS E DE 
QUALQUER BEBIDA QUE CONTENHA ÁLCOOL, NO ÚLTIMO ANO”. “MESMO QUE A 
QUANTIDADE DE ÁLCOOL TOMADA TENHA SIDO PEQUENA, SERIA MUITO IMPORTANTE QUE 
A SRA.  RESPONDA A TODAS AS PERGUNTAS”. 

 
22. ATUALMENTE, A SRa. FUMA CIGARROS? 

(   ) NÃO     - JÁ FUMOU?    (   ) Sim  -  Parei quando soube que estava grávida   (   ) 
                                                                  Ou parou antes; quando: ____________  (   )  
                                                       Quantos cigarros por dia ? ______ por semana _______ 
 
                                                 (   ) Não 
(   ) SIM - Quantos cigarros por dia ? ______ por semana? _______ 

 
  

23. ATUALMENTE A SRa. BEBE CERVEJA, CHOPP OU ALGUMA OUTRA BEBIDA ALCÓOLICA? 
(   ) NÃO     - JÁ BEBEU?    (   ) Sim  -  Parei quando soube que estava grávida   (   ) 
                                                                  Ou parou antes; quando: ____________ (   )   
                                                (   ) Não 
(   ) SIM - QUANTAS DOSES POR DIA ? ______ POR SEMANA _______ 

                      Obs: Uma dose de bebida alcoólica corresponde, por exemplo, a uma lata ou meia garrafa de  
cerveja,a 1 chopp, a 2 copos de cerveja, a 1 copo de vinho, a uma dose de uísque,  
cachaça ou outros destilados  (50 ml) ou a 1 copo de caipirinha. 

24.   O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SUA RESIDÊNCIA É FEITO ATRAVÉS DE... 
(   ) Rede pública/Água encanada                                  
(   ) Poço ou nascente  
(   ) Carro Pipa                                           
(   ) Outros. Quais? _______________________ 
 

25. A ÁGUA PARA BEBER É FILTRADA, FERVIDA OU TRATADA COM ALGUM PRODUTO? 
(   ) SIM                                                    
(   ) NÃO 
(   ) Não sei se a água é tratada 
 

26. NA SUA CASA TEM BANHEIRO (OU VASO SANITÁRIO)? 
(   ) SIM, PRIVATIVO DA FAMÍLIA 
(   ) SIM, COLETIVO, OU SEJA, DE USO COMUM PARA MAIS DE UMA FAMÍLIA 
(   ) NÃO (PULAR PARA A PERGUNTA 31) 
 

27. O VASO SANITÁRIO É LIGADO NA REDE DE ESGOTO? 
    (   ) SIM   (   ) NÃO  

 
 

28. NA SUA FAMÍLIA, NOS ALGUMA PESSOA RECEBEU OU RECEBE UM OU MAIS DOS BENEFÍCIOS 
ABAIXO? (ATENÇÃO LER TODAS AS OPÇÕES. PODE MARCAR MAIS DE UMA.)  

                                                                                                                                     QUEM? 

(   ) Vale compra      -  32.1. Quantas pessoas recebem esse benefício?   (   )      _______________________ 

(   ) Ticket refeição   -  32.2. Quantas pessoas recebem esse benefício?  (   )       _______________________ 

(   ) Cesta básica      -  32.3 Quantas pessoas recebem esse benefício?    (   )  

        _______________________ 

(   ) Plano de saúde  - 32.4. Quantas pessoas recebem esse benefício?    (   ) 

        _______________________ 

(   ) Vale transporte  -  32.5. Quantas pessoas recebem esse benefício?   (   ) 

        _______________________ 

 

29. AGORA FAREI ALGUMAS PERGUNTAS SOBRE A AQUISIÇÃO DA SUA ALIMENTAÇÃO 

 
32.1 Nos últimos três meses, os moradores deste domicílio tiveram a preocupação de que a comida acabasse 
antes que tivessem     
        dinheiro para comprar mais comida? 
        Sim       Não   NR/NS 
 
 
32.2 Nos últimos três meses, os alimentos acabaram antes que os moradores desse domicílio tivessem dinheiro 
para comprar mais               
        comida? 



218 
 

 
 

        Sim       Não    NR/NS 
 
32.3 Nos últimos três meses, os moradores desse domicílio ficaram sem dinheiro para ter uma alimentação 
saudável e variada?  
        Sim       Não   NR/NS 
32.4 Nos últimos três meses os moradores deste domicílio comeram apenas alguns poucos tipos de alimentos que 
ainda tinham, porque      
        o dinheiro acabou?  
         Sim       Não   NR/NS 
 

SE O ENTREVISTADO RESPONDEU NÃO EM TODAS AS QUESTÕES ENCERRAR O MÓDULO 
 
32.5. Nos últimos três meses, algum morador ADULTO/IDOSO deixou de fazer alguma refeição, porque não 
havia dinheiro para   
comprar a comida?  
        Sim       Não   NR/NS 
32.6. Nos últimos três meses, algum morador ADULTO/IDOSO, comeu menos do que achou que devia, porque 
não havia dinheiro    
        para comprar comida?  
        Sim       Não    NR/NS 
 
32.7. Nos últimos três meses, algum morador ADULTO/IDOSO sentiu fome, mas não comeu, porque não tinha 
dinheiro para comprar    
comida? 
         Sim       Não    NR/NS 
32.8. Nos últimos três meses, algum morador ADULTO/IDOSO ficou um dia inteiro sem comer ou, teve apenas 
uma refeição ao dia,    
porque não tinha dinheiro para comprar a comida?  
        Sim       Não    NR/NS 
 
SE NO DOMICÍLIO NÃO HOUVER CRIANÇAS OU ADOLESCENTES MENORES DE 18 ANOS: PULAR 

PARA A  34 
 
32.9 Nos últimos três meses, os moradores com menos de 18 anos de idade, não puderam ter uma alimentação 
saudável e variada,  
porque não havia dinheiro para comprar comida?  
         Sim       Não    NR/NS 
32.10. Nos últimos três meses os moradores menores de 18 anos de idade comeram apenas alguns poucos tipos 
de alimentos que ainda    
           havia neste domicílio, porque o dinheiro acabou?  
          Sim       Não    NR/NS 
32.11. Nos últimos três meses, algum morador com menos de 18 anos de idade comeu menos do que você achou 
que devia porque não   
           havia    dinheiro para comprar a comida?  
          Sim       Não   NR/NS 
32.12 Nos últimos três meses, foi diminuída a quantidade de alimentos das refeições de algum morador com 
menos de 18 anos de idade,  
porque não havia dinheiro suficiente para comprar a comida?  
          Sim       Não    NR/NS 
32.13. Nos últimos três meses, algum morador com menos de 18 anos de idade deixou de fazer alguma refeição, 
porque não havia   
          dinheiro para comprar a comida?  
          Sim       Não    NR/NS 
32.14. Nos últimos três meses algum morador com menos de 18 anos de idade sentiu fome, mas não comeu 
porque não havia dinheiro   
para comprar mais comida?  
          Sim       Não    NR/NS 
32.15. Nos últimos três meses algum morador com menos de 18 anos de idade ficou um dia inteiro sem comer 
ou, teve apenas uma  
          refeição ao dia, porque não havia dinheiro para comprar comida?  
          Sim       Não   
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AGORA VOU PERGUNTAR ALGUNS DADOS DA SUA HISTÒRIA D E DOENÇAS  OU DA SUA FAMÍLIA     
 
 

30. QUAL FOI A IDADE DA SUA PRIMEIRA MENSTRUAÇÃO (MENARCA?) 
31. QUAL FOI A IDADE DA SUA PRIMEIRA RELAÇÃO SEXUAL (SEXARCA)? 
32. JÁ TEVE OUTRAS GESTAÇÕES ANTERIORES A ESTA?  

(   ) SIM . QUANTAS ______   
(   ) NÃO 

 
33. JÁ APRESENTOU ALGUM ABORTO? 

(   ) SIM . QUANTOS ______ . ESPONTÂNEOS (   )     PROVOCADOS (   )     NENHUM (   ) 
(  ) Não 
 

34. A SRa. APRESENTA OU JÁ APRESENTOU ALGUMA DOENÇA PRÉVIA À GRAVIDEZ (HISTÓRIA 
PATOLÓGICA PREGRESSA) ? 

(   ) SIM. QUAL? _________________________          (   ) NÃO 
       COM QUE IDADE APRESENTOU ESSE DIAGNOSTICO? _______________________  

 
 

35. ALGUM FAMILIAR SEU JÁ APRESENTOU OU APRESENTA ALGUMA DOENÇA HISTÒRIA 
PATOLÓGICA FAMILIAR?  

(   ) SIM. QUAL? _________________________            (   ) NÃO 
               COM QUE IDADE? ___________________   
 
 
FICHA DE COLETA DE DADOS DO PRONTUÁRIO DA GESTANTE: (ANTROPOMETRIA AFERIDA 
DIRETAMENTE NA GESTANTE) 

 
 DATA DA 1ª. CONSULTA: 

 DUM: 

 SEMANAS GESTACIONAIS NA PRIMEIRA CONSULTA:                

 PESO PRÉ-GESTACIONAL:             
 

 PESO ATUAL:                  
 

 PESO DO FIM DA GESTAÇÃO: 
 

 ALTURA:                                                    
 

 IMC INÍCIO DA GESTAÇÃO:                 
 

 IMC FIM DA GESTAÇÃO: 
 

 UBS DE ENCAMINHAMENTO:                                                          ENDEREÇO:  
 
 RISCO/MOTIIVO DE ENCAMINHAMENTO PARA O HUAP:  

 

 DATA DA DETECÇÃO DO RISCO/MOTIVO: 
 

 CONSULTAS PRÉVIAS AO ATENDIMENTO NO HUAP: NÃO (   ) SIM (   ): ESPECIALIDADE:            
No CONSULTAS 

                                                                                                                                      CLÍNICO/OBSTETRA  (   )                                                                                    
                                                                                                                                      ASS.SOCIAL/PSICÓLOGO (   )         
                                                                                                                                       NUTRICIONISTA (   )                  

 

 DOENÇAS NO CURSO DA GESTAÇÃO/SINAIS/SINTOMAS (INCLUINDO DOENÇAS/SINTOMAS 
PRE-EXISTENTES): 

        (   ) INFECÇÕES. QUAL?__________________ (   )DM   (   ) HAS   (   ) DISLIPIDEMIA 
        (    ) SÍNDROME METABÓLICA 
        (   ) OUTRAS. QUAL(IS)? _____________________________ 
 
 MEDICAÇÕES:   
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 INTERCORRÊNCIAS NO PARTO: 
 

 
 
 

DADOS DO RECÉM NASCIDO 
 
 
 DATA DE NASCIMENTO:                            
 IDADE GESTACIONAL:                                             MÉTODO:                                                  
 APGAR:                                                                   
  DOENÇAS/DIAGNÓSTICO:                                                                                                    
 TEMPO DE INTERNAÇÃO (DIAS): 
 

 PESO (g) COMPRIMENTO (cm) PER.CEFÁLICO (cm) TIPO DE 
ALIMENTAÇÃO(*) 

NASCIMENTO     
ALTA     

(*) AME (Aleitamento Materno Exclusivo);  
          AM + AA (Aleitamento Materno e Alimentação Artificial - fórmula infantil) 
          AA (Alimentação Artificial - Fórmula infantil) 
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Apêndice 2: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 

 
Universidade Federal do Rio de Janeiro - Instituto de Nutrição  

Josué de Castro 
Universidade  Federal Fluminense – Faculdade de Nutrição Emília  

de Jesus Ferreiro 
Hospital Universitário Antônio Pedro 

 
 
 
 
 
 

 

Este documento fornecerá informações e solicitará seu consentimento para 

participar da pesquisa “RELAÇÃO ENTRE A INSEGURANÇA ALIMENTAR E 

O APOIO SOCIAL COM DESFECHOS DE GESTAÇÕES DE RISCO”, do 

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

(UFRJ), em parceria com o Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade 

Federal Fluminense (UFF) e com a Faculdade de Nutrição Emília de Jesus 

Ferreiro (UFF).  

O estudo pretende avaliar possíveis associações da insegurança alimentar e 
do estado nutricional de gestantes atendidas no Hospital Universitário Antônio 
Pedro (HUAP)  e também o grau de apoio social que recebe, com alterações no 
peso, na saúde do seu recém-nascido e no tempo de amamentação.  Ela será 
realizada através de questionários com perguntas sobre a alimentação, saúde, 
ccondições de moradia, renda familiar e informações do seu prontuário e de seu 
filho (exames laboratoriais, peso e comprimento do recém-nascido, entre outras 
informações). 

As perguntas serão feitas ao início do pré-natal, quando a Sra. será pesada, a 
sua altura será medida e serão realizadas perguntas sobre o seu consumo de 
alimentos por questionários específicos. Também serão coletadas informações 
sobre sua saúde a partir do seu prontuário hospitalar. Algumas das perguntas a 
respeito de questões alimentares e sociais serão repetidas na ocasião do 
nascimento da criança, após três e seis meses de vida, nas consultas no 
Ambulatório de Pediatria do HUAP. Ao nascimento da criança algumas 
informações nutricionais e de saúde serão coletadas de seu prontuário. A Sra. será 
informada sobre as medidas de peso e altura suas e de seu filho, se estas são 
adequadas e sobre a qualidade da sua alimentação. Caso precise de mais 
informações sobre a saúde e a alimentação, as receberá no Ambulatório de Pré-
Natal, com um nutricionista. Na primeira entrevista será deixado com a Sra. um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
Projeto: “RELAÇÃO ENTRE A INSEGURANÇA ALIMENTAR E O APOIO 

SOCIAL COM DESFECHOS DE GESTAÇÕES DE RISCO.”  
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cartão com os seus dados de peso e altura e com o telefone do entrevistador. É 
importante que um telefone de contato seja informado ao entrevistador para 
perguntas sobre a alimentação que serão feitas ao longo do pré-natal.  Os riscos da 
participação nesta pesquisa para a Sra. ou seu filho serão mínimos, devido ao 
modo como será realizada, somente com perguntas e consulta aos registros do seu 
prontuário e do seu filho e medição de seu peso e altura. Os mínimos riscos 
relacionam-se a algum desconforto que possa sentir ao responder a uma ou mais 
perguntas, mas a Sra. tem o direito de não responder a qualquer uma delas, caso 
não deseje. 

Se a Sra. quiser, poderá entrar em contato com os profissionais de nutrição 
no telefone que consta no final do impresso para obter maiores informações. 
Esclarecemos ainda que não haverá remuneração ou recompensa de qualquer 
espécie decorrente da sua participação no estudo. Sua participação neste estudo é 
completamente voluntária. A Sra. pode decidir não participarou desistir de 
participar a qualquer momento. As informações coletadas serão mantidas em 
sigilo e não serão divulgadas em qualquer hipótese, sendo os resultados 
apresentados em conjunto, não sendo possível a identificação das pessoas que 
participaram da pesquisa.  

Garantia de acesso às informações 

Como o Conselho Nacional de Saúde garante na resolução 466/12, as 
pesquisas realizadas com seres humanos devem garantir a autonomia de 
participantes como a Sra. e as pessoas de sua família, como também sua 
privacidade. Ou seja, a Sra. tem a liberdade de querer ou não querer participar de 
pesquisa como essa, com a garantia de sigilo de sua vida particular. Com isso, 
garantimos que todas as informações obtidas na pesquisa são confidenciais, ou 
seja, não serão acessadas por outras pessoas que não sejam pesquisadores ou 
alunos da pesquisa. Somente essas pessoas que trabalham ou estudam em 
instituições de ensino envolvidas terão acesso aos seus dados, não sendo 
permitido, em qualquer hipótese, divulgá-los. Os resultados da pesquisa serão 
apresentados em congressos e em artigos publicados em revistas da área de saúde. 
Esses trabalhos não divulgam nomes das pessoas entrevistadas, apenas os 
resultados das informações coletadas nos questionário como um todo, ou seja, de 
todas as pessoas entrevistadas, ao mesmo tempo. E, em qualquer momento da 
pesquisa você poderá consultar os entrevistadores ou entrar em contato com a 
pesquisadora responsável sobre resultados e andamento da pesquisa. 

Para finalizar, gostaríamos de esclarecer que os questionários com suas 
informações serão guardados no Instituto de Nutrição Josué de Castro, da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou na Faculdade de Nutrição Emília de 
Jesus Ferreiro da UFF, em local seguro. As informações respondidas pela Sra. 
serão digitadas em computadores de pesquisa. Em todo esse processo o acesso é 
restrito aos pesquisadores e alunos da pesquisa.  

Em qualquer etapa deste estudo a Sra. poderá entrar em contato em caso de 

dúvida, com as pesquisadoras ou com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Clementino Fraga Filho ou do Hospital Universitário Antônio Pedro 

nos seguintes contatos: 
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Rosana Salles da Costa - Instituto de Nutrição Josué de Castro – Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. Endereço: Av. Carlos Chagas Filho, 373. Edifício do 

Centro de Ciências da Saúde, Bloco J, 2º andar, Cidade Universitária, CEP: 

21.941-902. Tel.(s): 21-2562-6432 e-mail: rosana@nutricao.ufrj.br 

Ana Lúcia Pires Augusto - Instituto de Nutrição Josué de Castro – Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. Endereço: Av. Carlos Chagas Filho, 373. Edifício do 

Centro de Ciências da Saúde, Subsolo Cidade Universitária, CEP: 21.941-902.  

Ou 

Av. Mário Santos Braga, no.30 – 4º. Andar/sala 407 – Centro – Niterói Tel.(s): 21- 

2629-9858 -98673-5973  

CEP (Comitê de Ética em Pesquisa – Hospital Universitário Antônio Pedro). 

Endereço: Rua Marquês do Paraná, nº 303, Prédio Anexo, 4º andar, Centro, 

Niterói. Tel: (21) 2629-9189. Horário de atendimento: Segunda a Sexta-feira de 

08:00 às 17:00. 

CEP (Comitê de Ética em Pesquisa – Hospital Universitário Clementino Fraga 

Filho). R. Prof. Rodolpho Paulo Rocco, no 255 – Cidade Universitária/Ilha do 

Fundão – sala 01D-46/1º andar. Telefone 2562-2480, de segunda a sexta-feira, das 

8 as 15 horas. Email: cep@hucff.ufrj.br 

CEP (Comitê de Ética em Pesquisa): 

 O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é um colegiado formado por membros de 

várias áreas de conhecimento, independente e obrigatório em todas as instituições 

que realizam pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil. Foi criado para 

defender os interesses dos participantes da pesquisa, para que esta participação se 

faça sem prejuízo para esses colaboradores e de forma ética, ou seja de forma a 

atender as normas morais que regem os bons costumes de relacionamento e 

convivência social. A sua criação consta nas Normas e Diretrizes 

Regulamentadoras da Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (Resolução CNS 

196/96, II.4).  Ele é responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos 

éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos, protegendo a dignidade, 

os direitos, a segurança e o bem-estar dos participantes da pesquisa. Desta maneira 

e de acordo com a Resolução CNS 196/96, “toda pesquisa envolvendo seres 

humanos deverá ser submetida à apreciação de um Comitê de Ética em Pesquisa” 

e cabe à instituição onde se realizam as pesquisas a constituição do CEP. Além 

disso, o CEP contribui para a qualidade das pesquisas e para o desenvolvimento 

social da comunidade. O pesquisador que recebe a autorização do CEP tem a 

confirmação que a sua pesquisa é adequada do ponto de vista ético.  

Consentimento 

Acredito ter sido suficientemente informada a respeito das informações sobre o 

estudo acima citado que li ou que foram lidas para mim. Eu discuti com o 
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entrevistador ____________________________________________________ 

sobre a minha decisão em participar desse estudo. Ficaram claras para mim quais 

são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus 

desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimento 

permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e 

que tenho garantia de acesso a tratamento ambulatorial caso necessário. Concordo 

voluntariamente em participar deste estudo e que poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, sem penalidades ou prejuízos no meu 

atendimento ou do meu filho. Eu receberei uma via desse termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) e a outra ficará com o pesquisador responsável por 

essa pesquisa. Além disso, estou ciente de que eu (ou meu representante legal) e o 

pesquisador responsável deveremos rubricar todas as folhas desse TCLE e assinar 

a última folha. 

Nome e Assinatura do voluntário da pesquisa e do entrevistador responsável: 
________________________________________________________________ 
 
Nome do participante 
________________________________________________________________ 
 
Assinatura do participante 
________________________________________________________________ 
 
Nome do entrevistador responsável 
 
________________________________________________________________ 
Assinatura do entrevistador responsável 
 
Para analfabetos, semianalfabetos ou portadores de deficiência visual ou auditiva. 
 
________________________________________________________________ 
Nome do representante legal 
 
________________________________________________________________ 
Assinatura do representante legal 
 

NITERÓI, _____ de _______________ de ________ 
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Apêndice 3: Artigo 1 – Publicado no periódico BMC Pregancy and childbirth 

AUGUSTO ALP et al. Household food insecurity associated with gestacional and 
neonatal outcomes: a systematic review. BMC Pregancy and childbirth, v. 20, p. 
229-240, 2020. 
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