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Ninguém pode construir em teu lugar as pontes que precisarás passar para 

atravessar o rio da vida.  

Ninguém, exceto tu, só tu.  

Existem, por certo, atalhos sem números, e pontes, e semideuses que se oferecerão 

para levar-te além do rio; mas isso te custaria a tua própria pessoa; tu te 

hipotecarias e te perderias.  

Existe no mundo um único caminho por onde só tu podes passar.  

Onde leva?  

Não perguntes, segue-o! 

Friedrich Nietzsche 



 

RESUMO 

 

Oliboni CM. Duas grandes transformações ao mesmo tempo: atitudes em relação à 

alimentação e ao corpo em gestantes adolescentes [dissertação de mestrado]. São 

Paulo: Faculdade de Saúde Pública da USP; 2014. 

Introdução - Adolescência e gestação são caracterizadas por intensas 

transformações relacionadas ao corpo, e ocorrendo concomitantemente podem 

potencializar riscos para o surgimento de problemas com a imagem corporal, atitudes 

alimentares disfuncionais e comportamentos de risco para transtornos alimentares. 

Objetivo - Avaliar as atitudes em relação à alimentação, ao peso e ao corpo de um 

grupo de adolescentes grávidas. Métodos - Uma amostra de adolescentes grávidas 

(n=67) foi avaliada por meio do Questionário de Imagem Corporal (BSQ), da Escala 

de Atitudes em relação ao Ganho de Peso na Gestação (AGPG) e questões sobre 

comportamento alimentar e de risco para transtornos alimentares e práticas não 

saudáveis para controle de peso. Associações entre as variáveis foram analisadas 

com os testes ANOVA ou Kruskal-Wallis, e correlação de Pearson ou de Spearman. 

Uma regressão logística avaliou a influência das variáveis independentes com 

relação a pular refeições, satisfação corporal e compulsão alimentar. Resultados - A 

amostra tinha em média 15,3 anos de idade e 21,9 semanas de gestação. O escore 

médio da AGPG foi 52,6 pontos (indicando boa atitude em relação ao ganho de 

peso), e 82,1% das gestantes apresentaram satisfação corporal. As gestantes obesas 

apresentaram mais insatisfação corporal (p=0,001), e aquelas com sobrepeso 

pensavam mais em comida (p=0,025) e em comer (p=0,03). A frequência de 

compulsão alimentar foi de 41,8%, e de pular refeições 19,0%. A regressão 

evidenciou que o Índice de Massa Corporal atual (p=0,030; OR=1,181) e 

importância da percepção do corpo e forma física antes da gestação (p=0,033; 

OD=4,625) foram preditores de pular refeições. Maior nível socioeconômico 

(p=0,040; OD=0,554) e maior preocupação com ganho de peso (p=0,037; 

OD=0,317) predisseram compulsão alimentar. Conclusão - A maioria das gestantes 

apresentou atitudes positivas em relação ao ganho de peso e satisfação corporal; no 

entanto, as mais pesadas e mais preocupadas com ganho de peso tiveram maior risco 

de atitudes não saudáveis, enquanto que as de menor classe social, menos 



 

preocupadas com ganho de peso e menos envergonhadas sobre seu corpo atual 

tiveram menor risco de atitudes não saudáveis.  

Descritores: gravidez na adolescência, imagem corporal, comportamento alimentar. 
 



 

ABSTRACT 

 

Oliboni CM. Two big changes at the same time: attitudes toward food and body in 

pregnant adolescents [dissertation]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da USP; 

2014. 

Introduction - Adolescence and pregnancy are characterized by intense body 

changes and occurring concomitantly may potentiate the risk for the emergence of 

problems with body image, dysfunctional eating attitudes and eating disorder risk 

behaviors. Objective - To assess attitudes about food, weight and body of a pregnant 

teenagers group. Method - A sample of pregnant adolescents (n = 67) was assessed 

using the Body Image Questionnaire (BSQ), the Attitude toward Weight Gain during 

Pregnancy scale (AWGP) and questions about eating behavior and risk for eating 

disorders and unhealthy weight control practices. Associations between variables 

were analyzed with ANOVA or Kruskal-Wallis, Pearson or Spearman tests. A 

logistic regression evaluated the influence of the independent variables regarding to 

skipping meals, body satisfaction and binge eating. Results - The sample mean age 

was 15.3 years old and 21.9 weeks of gestation. The mean score was 52.6 points 

AWGP (indicating positive attitude to weight gain) and 82.1% of patients had body 

satisfaction. Obese teenagers had more body dissatisfaction (p = 0.001), and those 

overweight thought more about food (p = 0.025) and eating (p = 0.03). The 

frequency of binge eating was 41.8%, and skipping meals 19.0%. The regression 

analysis showed that the current Body Mass Index (p = 0.030; OR = 1.181) and 

importance of body awareness and fitness before pregnancy (p = 0.033; OD = 4.625) 

were predictors of skipping meals. Higher socioeconomic level (p = 0.040; OD = 

0.554) and greater concern with weight gain (p = 0.037; OD = 0.317) predicted binge 

eating. Conclusion - The majority of the adolescents had positive attitudes toward 

weight gain in pregnancy and body satisfaction; however, those were heavier and 

more concerned with weight gain had a higher risk of unhealthy attitudes, while 

those from lower social class, less concerned with weight gain and less embarrassed 

about their current body had a lower risk of unhealthy attitudes. 

Descriptors: pregnancy in adolescence, body image, feeding behavior, eating 

disorders. 
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1  INTRODUÇÃO 

  

 Na adolescência ocorre um turbilhão de transformações, de forma que o 

indivíduo pode apresentar dificuldades em lidar com seu novo universo físico e 

mental (CONTI et al., 2005a). As transformações ocorridas nesta fase também têm 

efeito sobre o comportamento alimentar, que acaba sendo influenciado por diversos 

fatores, principalmente os externos: hábitos familiares, amigos, valores e regras 

sociais e culturais, mídia e modismos (GAMBARDELLA et al., 1999). Estes últimos 

afetam ainda a satisfação corporal, uma vez que os adolescentes se preocupam com a 

forma corporal e aparência (CONTI et al., 2005a) podendo, dessa forma, estar mais 

suscetíveis aos padrões de beleza divulgados pelos meios de comunicação. Em meio 

às transformações hormonais, funcionais, afetivas e sociais, as alterações de seu 

universo corporal adquirem importância fundamental (CONTI et al., 2005a). 

 De forma semelhante, a gestação traz transformações corporais relacionadas 

aos ritmos metabólicos e hormonais e ao processo de integração de uma nova 

imagem corporal, ocorrendo em um curto espaço de tempo. Estas alterações têm 

repercussões nas dimensões física e emocional, de forma que, para alguns autores, a 

gestação é considerada um período de “crise” que exige da gestante uma resposta 

adaptativa (ARAÚJO et al., 2012).  

 Sendo assim, se essas duas fases de intensas transformações ocorrerem ao 

mesmo tempo, podem representar para a adolescente um difícil e marcante período 

de compreensão, adaptação e aceitação das mudanças corporais e de vida. Desta 

forma, adolescência e gestação, ocorrendo concomitantemente, podem potencializar 

os riscos para o surgimento de problemas com a imagem corporal, atitudes 
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alimentares disfuncionais e de comportamentos de risco para o desenvolvimento de 

transtornos alimentares. 

1.1 ADOLESCÊNCIA E A QUESTÃO CORPORAL E ALIMENTAR 

 

1.1.1 Adolescência e puberdade 

 

A adolescência é o período de transição para a vida adulta, sendo uma fase de 

intensas transformações nos níveis biológico, cognitivo, emocional e social (SILVA 

et al., 2009). Primeiramente, deve-se distinguir puberdade de adolescência; a 

primeira é apenas um dos aspectos da adolescência e pode ser definida como um 

processo de maturação hormonal e de crescimento somático, que depende de 

determinantes biológicos e que torna o organismo apto a reproduzir (CASTILHO e 

BARRAS FILHO, 2000; BARBOSA et al., 2006). A puberdade é uma fase 

caracterizada por modificações no padrão de secreção de alguns hormônios. Através 

do estímulo das gonadotrofinas ocorre a ativação do eixo hipotalâmico-hipofisário-

gonadal, que desencadeia a secreção dos hormônios sexuais – testosterona nos 

meninos e estradiol nas meninas – responsáveis pelas modificações morfológicas 

deste período, que começam com aparecimento das características sexuais 

secundárias, seguindo pela modificação da massa corporal magra, distribuição da 

gordura corporal, aceleração da velocidade de crescimento e terminam com a fusão 

das epífises ósseas, quando se atinge a estatura final (BARBOSA et al., 2006). 

Do ponto de vista psicológico, a adolescência é a fase em que o indivíduo 

busca a identidade adulta, com base nas primeiras relações afetivas que teve com 

seus familiares, de forma a verificar o que a realidade da sua sociedade tem para lhe 
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oferecer. Durante este processo, com o surgimento de um novo corpo, o adolescente 

começa a se preocupar com ele e valorizá-lo, sobretudo pelo aspecto visual 

(BRÊTAS et al., 2011). 

 De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o limite cronológico da 

adolescência é definido entre 10 e 19 anos (WHO, 1986). Biologicamente, é a fase de 

maior velocidade de crescimento, implicando uma necessidade aumentada de energia 

e nutrientes. Ser adolescente, especialmente dos 10 aos 14 anos, representa vivenciar 

mudanças físicas que implicam alterações na aparência e no tamanho corporal, o que 

afeta diretamente a imagem e satisfação corporais (CONTI et al., 2005b).  

1.1.2 Adolescência e a questão alimentar 

 

Os padrões alimentares desenvolvidos na adolescência também podem 

contribuir para outras inadequações nutricionais como a obesidade, além do risco de 

desenvolvimento de outras doenças crônicas não transmissíveis (NEUMARK-

SZTAINER et al., 2002).  

Os fatores socioculturais exercem papel importante como desencadeantes de 

insatisfação corporal e de atitudes alimentares inadequadas em adolescentes e adultos 

jovens. Principalmente na sociedade ocidental, há uma obsessão por um corpo magro 

e perfeito, havendo valorização econômica e exaltação, por parte da mídia, a 

celebridades com peso abaixo do esperado, enquanto a obesidade é estigmatizada 

(CORDÁS e SALZANO, 2010). 

Em geral, os adolescentes têm o hábito de omitir refeições, principalmente o 

café da manhã, substituir refeições principais como almoço e jantar por lanches, além 

de apresentarem ingestão alta e frequente de refrigerantes e de alimentos com alta 
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densidade energética (LEAL et al., 2010).  Eles tendem a viver o momento atual, não 

dando importância às consequências de seus hábitos alimentares, que podem ser 

inadequados (GAMBARDELLA et al., 1999). Assim, a preocupação com o peso, 

nessa fase, não implica uma preocupação com a saúde. De acordo com pesquisa de 

NEUMARK-SZTAINER et al. (1999), os adolescentes afirmam ser muito jovens 

para se preocupar com a saúde. 

Dentre as várias transformações nos níveis emocional, corporal, psicológico e 

social pelas quais o adolescente passa e que podem influenciar seus hábitos e sua 

forma de interagir com o mundo, a relação do indivíduo com os alimentos merece 

destaque. Além do simples consumo de alimentos, da ingestão de nutrientes e da 

regularidade das refeições, as atitudes alimentares na adolescência podem se tornar 

inadequadas, trazendo consequências negativas para a saúde do jovem.  

Partindo-se do conceito de que a atitude possui três componentes: cognitivo 

(conhecimentos e crenças), afetivo (sentimentos favoráveis ou não) e 

comportamental (predisposição a agir de forma coerente às cognições e aos afetos), 

entende-se por atitude alimentar “crenças, pensamentos, sentimentos, 

comportamentos e relacionamento com os alimentos”. Dessa forma, pode-se aceitar 

ou rejeitar um alimento se a atitude em relação a ele for favorável ou desfavorável, 

respectivamente (ALVARENGA e PHILIPPI, 2010). 

Segundo ALVARENGA e PHILIPPI (2010), uma atitude alimentar adequada 

e saudável pode ter um impacto na saúde como um todo e envolve a compreensão de 

que o alimento possui funções fisiológicas, emocionais e sociais na vida do 

indivíduo.  
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Na adolescência, devido à maior suscetibilidade à insatisfação corporal e aos 

padrões estéticos impostos pela mídia, há mais chances do indivíduo apresentar 

atitudes alimentares inadequadas, desenvolvendo um comer transtornado – termo 

derivado do inglês disorderd eating e sugerido pela Associação Dietética Americana 

(ADA, 2006) –, que caracteriza comportamentos alimentares problemáticos e 

métodos inadequados para perda ou controle do peso, como dieta restritiva, jejum, 

abuso de laxantes e/ou diuréticos, vômitos autoinduzidos etc., mas que ocorrem com 

menor frequência e de forma menos grave do que o exigido pelos critérios 

diagnósticos para classificação de um transtorno alimentar (ALVARENGA et al., 

2011).  

1.1.3 Imagem corporal e insatisfação corporal na adolescência 

 

 A imagem corporal pode ser definida como a imagem que o indivíduo tem 

formada na mente sobre o tamanho e a forma de seu próprio corpo, incluindo os 

sentimentos relacionados a tais características, de forma que se pode dividir o 

conceito de imagem corporal em dois componentes: o perceptivo, que se refere à 

percepção ou esquema da imagem corporal e o atitudinal, relacionado aos 

sentimentos, pensamentos e ações em relação ao corpo (SLADE, 1994). 

 De acordo com FROIS et al. (2011), na adolescência, além da busca de si 

mesmo e da identidade, ocorre o luto pelo corpo infantil. As modificações corporais 

e hormonais advindas da puberdade requerem um processo de ajustamento a essas 

novas demandas e, nesse momento, o conflito entre a busca de uma identidade adulta 

que implique autonomia e o desejo de permanecer no amor e na dependência de 

criança pode se apresentar por meio da insatisfação do jovem diante de seu corpo.  



6 

 

 

A insatisfação corporal é avaliada por meio da diferença entre a imagem 

corporal real e a idealizada. Entre os fatores que colaboram para o surgimento e 

manutenção dos distúrbios da imagem corporal estão os biológicos, como a 

maturação sexual precoce, os interpessoais e sociais como internalização dos ideais 

da mídia, respostas e comentários verbais negativos em relação ao corpo, 

comparação excessiva entre a aparência das pessoas, etc. Embora os padrões de 

beleza mudem ao longo do tempo, o ideal de corpo propagado desde o século 

passado até os dias atuais continua sendo a magreza para as mulheres e o corpo 

musculoso para os homens (ALVARENGA et al., 2010). 

 As imagens do corpo vão sendo construídas e reconstruídas continuamente 

durante a vida do indivíduo, imbuindo-o de significações a partir de suas vivências, 

tratando-se de um processo cíclico e gradativo, no qual as mudanças físicas e 

psíquicas do corpo demandam constante reorganização da imagem corporal (FROIS 

et al., 2011).  

As transformações no corpo durante a puberdade resultam em aumento de 

gordura corporal, levando não somente a mudanças na aparência física, mas também 

no próprio sentimento pelo corpo, ocasionando uma reorganização da imagem 

corporal. O adolescente tem em sua mente um corpo idealizado, e quanto mais este 

se distanciar do real, maior será a possibilidade de conflito, o que poderá gerar 

insatisfações com sua imagem corporal e até mesmo desencadear quadros de 

transtornos alimentares (CARVALHO et al., 2009).  

De acordo com NEUMARK-SZTAINER et al. (2006), o conflito entre a 

autoimagem e o corpo idealizado pode ser acentuado, levando à insatisfação, o que é 

preocupante, pois, imagem corporal, autoimagem e autoestima tendem a estar 
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intimamente interligadas. Segundo os autores, análises longitudinais mostram que a 

baixa satisfação corporal durante o início e meio da adolescência é fator preditivo 

para o surgimento posterior de problemas mentais globais como baixa autoestima e 

sintomas depressivos, e também de transtornos alimentares e de comportamentos do 

comer transtornado.   

1.1.4 Obesidade e excesso de peso na adolescência 

 

 Ao falar em transformação corporal e questões alimentares na adolescência, 

cabe delinear um breve panorama do sobrepeso e da obesidade nesta fase, 

especialmente para o sexo feminino.  

 O excesso de peso a obesidade têm alcançado proporções epidêmicas no 

mundo todo. A última Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2008-2009, 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Ministério da 

Saúde, analisando dados de 188 mil pessoas brasileiras em todas as idades, mostrou 

que a obesidade e o excesso de peso têm aumentado rapidamente nos últimos anos, 

em todas as faixas etárias. Para meninas e adolescentes, o crescimento do excesso de 

peso foi de 7,6% em 1974-75 para 19,4% em 2008-09; e a obesidade, embora se 

mostre menos intensa, apresenta tendência ascendente, indo de 0,7% para 4,0% entre 

adolescentes do sexo feminino.  

 O excesso de peso, por sua vez, atingiu 21,5% dos adolescentes em geral e, 

apesar de ocorrer em todas as regiões brasileiras, a Região Sul tem o maior 

crescimento na frequência de excesso de peso, tendo sido encontradas variações de 

4,7% para 27,2% naqueles do sexo masculino e 9,7% para 22,0% nos do sexo 

feminino. O maior rendimento familiar foi diretamente relacionado ao excesso de 
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peso: ocorrendo três vezes mais entre os rapazes de maior renda do que nos de menor 

renda (34,5% contra 11,5%); no sexo feminino, a diferença foi de 24% para 14,2% 

(IBGE – POF, 2009). 

1.2 GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA 

 

Segundo estatísticas do Registro Civil de 2012, analisadas pelo IBGE, houve 

uma redução no número de adolescentes grávidas entre 15 e 19 anos em todo o país. 

A gravidez entre os 15 e 19 anos caiu no Brasil de 20,4% do total, em 2002, para 

17,7% em 2012. Atualmente, a região sudeste apresenta o menor índice (15,2%) e a 

região norte, o maior percentual (23,2%).  

 Embora tenha havido uma redução de 22,4% no número de partos na 

adolescência na rede pública entre 2005 e 2009, a gravidez na adolescência é um 

quadro bastante presente nos serviços de saúde no Brasil. Em nosso contexto 

nacional foram realizados pelo Sistema Único de Saúde em 2009 mais de 444 mil 

partos de adolescentes na faixa de 10 a 19 anos. No estado de São Paulo, mais de 70 

mil partos de mães adolescentes foram realizados neste mesmo ano (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2009). Ainda, de acordo com o relatório Situação da População 

Mundial 2013 do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), no Brasil, cerca 

de 19,3% das crianças nascidas vivas em 2010 eram filhas de adolescentes. 

A gravidez na adolescência está associada à ocorrência aumentada de 

consequências obstétricas adversas maternas e perinatais como baixo peso ao nascer, 

parto prematuro, recém-nascido pequeno para a idade gestacional, morte perinatal, 

eclâmpsia, parto cirúrgico e morte materna (CONDE-AGUDELO et al., 2005). 
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Segundo a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2012), o baixo peso ao nascer é o 

fator mais importante associado à mortalidade e morbidade perinatais.  

Acredita-se ainda que fatores ambientais desfavoráveis como anemia, 

deficiências nutricionais, desnutrição, tabagismo, baixa escolaridade, instabilidade 

emocional e familiar sejam os determinantes das principais complicações da gestação 

na adolescência (VITOLO, 2008).  

Segundo VITOLO (2008), o estado nutricional é um dos fatores modificáveis 

mais importantes para a saúde da gestante e de seu concepto sendo fundamental, 

portanto, a investigação do baixo peso da gestante adolescente sob dois aspectos: 

baixo poder aquisitivo ou anorexia de fundo emocional. 

Embora diversos estudos indiquem que a gravidez na adolescência se associe 

com aumento dos riscos gestacionais, GALLO (2011) destaca que esses achados se 

relacionam também ao cuidado pré-natal e que, havendo um acompanhamento 

adequado, verifica-se menor risco de complicações obstétricas, quando são 

comparadas adolescentes e mulheres adultas de mesmo nível socioeconômico. 

No entanto, em estudo comparativo sobre gestação na adolescência em 

diferentes faixas etárias, MAGALHÃES et al. (2006) levantam a questão de que um 

dos riscos atribuídos à gestação nesse estágio de vida é o fato de que mulheres muito 

jovens continuam a crescer durante a gravidez e podem competir com o feto por 

nutrientes. Os autores não encontraram diferenças significativas entre as duas 

subpopulações de adolescentes comparadas (precoce e tardia), embora em um 

trabalho realizado na América Latina, no qual a população de estudo foi dividida em 

três grupos: com menos de 15 anos, de 16 a 17 anos e de 18 a 19 anos, tenha sido 
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observada clara tendência para frequência aumentada de pré-eclâmpsia, eclâmpsia, 

anemia e cesariana com a diminuição da idade materna.  

Assim, a gestação nessa fase representa, na maioria dos casos, um agravante 

no complexo quadro existencial, comprometendo o futuro profissional, dificultando o 

retorno à escola e limitando as oportunidades de trabalho, sendo mais frequente nos 

segmentos sociais mais desfavorecidos (GOLDENBERG et al., 2005). 

Entre os significados sociais e psicobiológicos da gravidez na adolescência, 

destacam-se as transformações corporais, que ocorrem em um curto período, 

exigindo das adolescentes um processo de adaptação, o que certamente interfere em 

sua imagem corporal. Geralmente, as meninas se tornam mais insatisfeitas com seus 

corpos a partir da puberdade por si só, em parte devido ao aumento de gordura 

corporal, que entra em conflito com o ideal cultural de um corpo esbelto (PESA et 

al., 2000). Além disso, a imagem da gestante também não é condizente com a 

imagem da adolescente valorizada pelos meios de comunicação (MENEZES e 

DOMINGUES, 2004).  

1.2.1 Transtornos alimentares 

 

 Os transtornos alimentares (TA) são síndromes psiquiátricas que acometem 

principalmente adolescentes e mulheres jovens e que podem levar a grandes 

prejuízos biológicos e psicológicos e ao aumento de morbidade e mortalidade. Eles 

são caracterizados por graves alterações no padrão e no comportamento alimentar 

com critérios diagnósticos definidos pela American Psychiatric Association (APA, 

2013) em seu Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 5ª edição – DSM-5, 2013) e pela 
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Classificação Internacional de Doenças e problemas relacionados à saúde (CID-10, 

OMS, 1994), sendo os principais quadros a anorexia nervosa (AN) e bulimia nervosa 

(BN) e o transtorno de compulsão alimentar (TCA). 

 A AN é caracterizada por perda excessiva de peso como consequência de 

uma dieta restritiva em busca da magreza, medo intenso de ganhar peso, amenorreia 

em mulheres pós-menarca, podendo haver distorção da imagem corporal e uso de 

métodos inadequados de controle de peso (APA, 2013; OMS, 1994).  

A principal característica da BN são episódios de compulsão alimentar 

seguidos de métodos compensatórios inadequados para o controle de peso, como 

vômitos autoinduzidos, abuso de laxantes, diuréticos, inibidores de apetite, dietas 

restritivas ou exercício físico em excesso (APA, 2013; OMS, 1994).  

O TCA é caracterizado por episódios recorrentes de compulsão alimentar, 

com ingestão de uma quantidade de comida definitivamente maior que a maior parte 

das pessoas comeria em um período similar e sob circunstâncias similares, 

acompanhados de um sentimento de perda de controle e sem comportamentos 

compensatórios subsequentes (APA, 2013; OMS, 1994). 

 Contudo, grande parte dos TA são os chamados outros transtornos 

alimentares, com quadros parciais de AN, BN nos quais o indivíduo não preenche 

todos os critérios para a classificação de um TA, mas apresenta comportamentos e 

atitudes alimentares inadequados (APA, 2013; OMS, 1994).  

Acredita-se que a interação complexa de fatores biológicos, genéticos, 

psicológicos, socioculturais e familiares seja responsável pelo aparecimento e 

manutenção dos quadros. A dieta é o comportamento precursor que geralmente 
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antecede a instalação de um TA, aliada aos fatores de risco e a outros eventos 

precipitantes (MORGAN et al., 2002). 

1.2.2   Preocupação com o ganho de peso e transtornos alimentares na 

gestação 

 

Embora não seja conhecida a ocorrência de TA na gestação, sugere-se que 

seja menos comum do que na população em geral (DUNKER et al., 2009). Alguns 

estudos brasileiros e estrangeiros exploraram a presença desses quadros nessa fase da 

vida feminina, bem como a preocupação com o ganho de peso na gravidez (COPPER 

et al., 1995; FRANKO e SPURRELL, 2000; DiPIETRO et al., 2003; MICALI et al., 

2007; SOARES et al., 2009; SWANN et al., 2009).  

Devido ao fato de que muitas mulheres, durante a gestação, tentam controlar 

seu ganho de peso com a adoção de métodos inadequados, como abuso de cigarros e 

vômitos autoinduzidos, torna-se fundamental diagnosticar um TA durante a gestação, 

pois esses quadros estão associadas a consequências negativas, tanto para a mulher 

quanto para o feto - como altas porcentagens de abortos, baixo peso ao nascer, 

complicações obstétricas e depressão pós-parto (DUNKER et al., 2009).  

De acordo com FRANKO e SPURRELL (2000), os sinais sugestivos de um 

TA na gestação incluem ausência de ganho de peso em duas consultas consecutivas 

no segundo trimestre da gestação, hiperêmese gravídica e histórico pregresso de TA, 

além de uma preocupação exagerada com a forma corporal. Abordar questões como 

peso e imagem corporal, ganho de peso durante a gestação, técnicas para controle de 

peso, restrição alimentar, padrões e comportamentos alimentares e a prática de 
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exercícios físicos pode ser útil para a investigação adequada da doença durante a 

gestação (DUNKER et al., 2009).  

A AN frequentemente está associada à infertilidade devido à amenorreia 

característica deste quadro e está associada com mais complicações perinatais. Na 

BN a fertilidade geralmente está preservada (CROW et al., 2008). 

Mulheres com TA ou com história de um TA, ao engravidar, representam um 

grande desafio para os profissionais da saúde que as assistem durante o período pré-

natal. A gestação as coloca em confronto direto com vários dos medos básicos 

embutidos na psiqué do comer transtornado. O mais complicado para estas mulheres 

é o ganho de peso. Elas sabem que este é inevitável e importante durante a gravidez. 

No entanto, vivenciar as mudanças incontroláveis em seus corpos pode apresentar 

importantes desafios emocionais para estas mulheres. Ser pesada frequentemente, ser 

orientada sobre o ganho de peso e ouvir comentários - mesmo que bem intencionados 

- por parte dos profissionais de saúde podem ser gatilhos para o aumento da 

frequência de comportamentos de comer transtornado (MITCHELL e BULIK, 2006). 

SOARES et al. (2009), com o objetivo de investigar comportamentos 

alimentares inadequados de gestantes no sul do Brasil, descobriram que, em 

concordância com a literatura, comportamentos alimentares inadequados, existentes 

antes da gestação, persistem durante todo esse período, apesar de uma diminuição 

geral ter sido observada ao longo da gestação: houve um decréscimo na ocorrência 

de vômitos autoinduzidos, abuso de laxantes e diuréticos. Constatou-se que 17,3% da 

amostra apresentavam compulsão alimentar e 0,6%, um possível diagnóstico de TA. 

Segundos os autores, estes são resultados condizentes com a literatura, indicando que 

a porcentagem de comportamentos alimentares inadequados, inclusive compulsão 
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alimentar, em populações não clínicas, é muito mais elevada do que a ocorrência de 

TA e que estes comportamentos têm níveis variáveis de gravidade. 

Segundo os mesmos autores, a compulsão alimentar é o comportamento 

alimentar inadequado mais relatado durante o período gestacional e geralmente é 

acompanhado de ganho de peso excessivo. Episódios de comer compulsivamente 

ocorrem com mais frequência em mulheres que costumam ter um padrão alimentar 

restritivo e não conseguem mantê-lo durante a gravidez, ou que o fazem em resposta 

a um humor depressivo (SOARES et al., 2009). 

Por outro lado, CROW et al. (2008), em estudo prospectivo de 4 anos nos 

Estados Unidos, avaliaram mulheres com AN, BN, TCA e outros transtornos 

alimentares e constataram que alguns sintomas de TA, como compulsão alimentar, 

purgações e distorções cognitivas típicas dos TA, melhoraram substancialmente com 

a gestação, mas tenderam a retornar aos níveis pré-gestacionais após o parto. 

MICALI et al. (2007), estudando o impacto da gestação nos sintomas de TA 

em um estudo de coorte do Reino Unido, dividiram as participantes conforme 

história de TA: recente ou no passado, obesas antes da gestação e grupo controle. De 

acordo com a hipótese dos autores, constatou-se que mais de 25% das mulheres com 

história recente de TA apresentavam comportamentos purgativos durante a gestação, 

em particular mulheres com história recente de BN - que relataram altas taxas de 

comportamentos purgativos no primeiro trimestre de gestação. Cerca de 10% das 

mulheres com TA recente também relataram fazer dieta para perda de peso com 32 

semanas de gestação e apresentaram altas taxas de preocupação com o ganho de peso 

durante o terceiro trimestre de gestação. A preocupação com a forma e peso 

corporais, embora tenham diminuído em comparação com o período pré-gestacional, 
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permaneceu acima das taxas do grupo controle durante a gestação. Ainda foi 

observado que o uso de laxantes foi menos comum do que a prática de vômitos 

autoinduzidos durante a gravidez, achados estes, segundo os autores, condizentes 

com outros trabalhos, que mostraram um decréscimo no uso de laxantes durante a 

gestação, mas risco de manutenção dos vômitos autoinduzidos durante esse período.  

EAGLES et al. (2012) compararam as consequências da gestação em 

mulheres com e sem histórico de AN no Reino Unido e encontraram que as médias 

de peso ao nascer foram menores em bebês de mães com AN do que naqueles de 

mães sem o transtorno. Também encontraram risco para hemorragia pré-parto maior 

entre mulheres com AN.  

Segundo MITCHELL e BULIK (2006), mesmo quando recuperada de um 

TA, uma mulher com uma história de AN, por exemplo, ainda pode manter 

comportamentos como a restrição alimentar ou limitar o ganho de peso por meio do 

abuso de laxantes e/ou diuréticos, que interferem na nutrição do feto resultando em 

complicações obstétricas. Algumas mulheres conseguem modificar seu 

comportamento durante a gravidez após sentir o bebê “chutar” ou ver a imagem fetal 

no exame de ultrassonografia. Outras são tomadas pelo medo e pela ansiedade 

quanto às alterações da imagem corporal e mantêm seus comportamentos usuais para 

controle de peso. A personalidade de uma mulher com AN, BN ou outros transtornos 

alimentares pode impedir o início da aquisição de um papel materno durante a 

gravidez. Esta pode desencadear uma nova onda de ansiedades e medos para 

mulheres com um TA. 

Em relação à preocupação com o ganho de peso na gravidez, MENEZES e 

DOMINGUES (2004), com o objetivo de identificar as mudanças corporais 
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percebidas por gestantes adolescentes e sua opinião sobre elas, encontraram atitudes 

positivas em relação ao ganho de peso durante a gravidez para a maioria da 

população avaliada, mesmo na presença de visão distorcida do peso pré-gestacional e 

crenças inadequadas sobre o ganho de peso.  

Neste estudo, a distorção foi constatada entre a maioria (89,3%), que 

considerava o seu peso acima do normal, sendo que 67,4% estava eutrófica. A 

maioria das adolescentes (86%) também apresentou desconhecimento sobre quantos 

quilos se deve ganhar numa gestação. Quanto às atitudes em relação ao ganho de 

peso, dos 18 itens da escala utilizada no estudo, somente dois tiveram uma média 

abaixo do ponto de corte, indicando atitudes negativas. Por outro lado, questões 

relacionadas à saúde do concepto tiveram as maiores médias, indicando que as 

gestantes apresentaram certa preocupação com o ganho de peso, porém quando este 

está associado ao bebê, essa preocupação fica em segundo plano (MENEZES e 

DOMINGUES, 2004). 

Outro trabalho brasileiro, acima mencionado avaliou, entre outros parâmetros, 

a preocupação com a forma e peso corporais antes e durante a gestação de adultas 

jovens em atendimento primário no estado do Rio Grande do Sul. Antes da gestação, 

a preocupação com forma e peso corporais foi relatada por 11% e 9,8% das 

gestantes, respectivamente. Durante a gestação, foi constatada redução da 

preocupação com a forma (5,6%) e peso (5,5%) corporais. De acordo com os autores, 

uma possível explicação para esta redução é que, as mulheres que apresentavam 

maior preocupação com peso e forma corporais antes da gravidez podem tornar-se 

temporariamente menos preocupadas com calorias, peso e forma devido a uma 
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preocupação genuína com o desenvolvimento do bebê e com a saúde (SOARES et 

al., 2009).  

CAIROLLI (2009) avaliou a imagem e a satisfação corporais de mulheres 

frente às mudanças corporais durante a gestação através da Escala de Medida em 

Imagem Corporal desenvolvida por SOUTO (1999), da qual também testou a 

confiabilidade. O trabalho avaliou 93 gestantes adultas na cidade de Vinhedo (SP), 

utilizando a Escala de Medida em Imagem Corporal de Souto, que é uma escala do 

tipo Likert, com cinco opções de resposta: “nunca”, “raramente”, “às vezes”, 

“frequentemente” e “sempre” para 23 afirmativas referentes ao modo como as 

pessoas podem pensar, sentir ou se comportar em relação ao seu próprio corpo. Foi 

desenvolvida para prática em enfermagem e investigar alterações na imagem 

corporal, dividindo-a em três componentes: Realidade Corporal, Ideal Corporal e 

Apresentação Corporal. Sobre a Imagem Corporal, constatou-se que maioria das 

gestantes apresentou boa imagem corporal, sem alteração e, no geral, não havia 

alteração em nenhum de seus componentes. Entre as gestantes obesas, notaram-se 

resultados significantes entre peso corporal e escores mais baixos no componente 

Ideal Corporal. Observou-se também que quanto maior o IMC da gestante, menor era 

seu escore de imagem corporal; as gestantes que estavam fora do peso adequado 

durante a gestação apresentam alteração da imagem corporal e estavam mais 

insatisfeitas. 

Na literatura internacional, alguns trabalhos avaliaram a preocupação com o 

ganho de peso na gestação, em sua maioria com mulheres adultas (COPPER et al., 

1995; DiPIETRO et al., 2003; SWANN et al., 2009).  
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Um estudo de coorte na Noruega avaliou atitudes em relação ao ganho de 

peso na gestação em mulheres adultas, estabelecendo também a prevalência de TA 

(SWANN et al., 2009). Os autores classificaram, entre as mulheres com e sem TA, o 

grau de preocupação com o ganho de peso em “muito preocupada”, “um pouco 

preocupada” e “não preocupada”. Nesta população, as ocorrências de TA 

encontradas na amostra foram: 0,1% para AN; 0,85% para BN; 0,1% outros 

transtornos alimentares; 5,0% para o TCA (93,9% não apresentavam um TA antes da 

gravidez). Em relação à presença do comer transtornado, foi observada maior 

preocupação com o ganho de peso gestacional. Em mulheres sem TA, uma maior 

preocupação com peso foi associada com maior ganho de peso gestacional, maior 

peso dos recém-nascidos, maior a probabilidade de um bebê grande para a idade 

gestacional, e probabilidade reduzida de uma criança pequena para a idade 

gestacional. Mulheres com TCA que relataram maior preocupação com peso também 

tiveram maior ganho de peso durante a gravidez (SWANN et al., 2009). 

1.2.3 Compulsão alimentar na gestação 

 

 O Transtorno da Compulsão Alimentar (TCA) é relativamente comum na 

gestação, ocorrendo em 1 em cada 20 mulheres (BULIK et al., 2007). Outros 

trabalhos mostraram que a prevalência de TCA é de 17 a 44% durante a gravidez 

(ABRAHAM et al. 1994; SOARES et al. 2009).  

 BULIK et al. (2007) encontraram que gestantes com TCA têm bebês com 

maior peso, risco menor de gerarem bebês pequenos para a idade gestacional, maior 

risco de terem parto cirúrgico e bebês grandes para a idade gestacional - desfechos 

que são indiretamente influenciados pelo peso e ganho de peso materno.  
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O TCA durante a gestação geralmente é acompanhado de ganho excessivo de 

peso, o que representa risco maior de retenção de peso no período pós-parto, de 

obesidade, de problemas com a imagem corporal e pode comprometer a saúde da 

mãe em futuras gestações; estes dados aumentam consideravelmente a preocupação 

com o TCA durante a gravidez no que diz respeito ao bem estar tanto da mãe quanto 

o da criança (SOARES et al., 2009; NUNES et al., 2012).  

 Em muitos casos, a gestação pode representar uma janela de remissão dos 

sintomas do TCA, enquanto que para outras mulheres, ela representa um período de 

vulnerabilidade para o seu desenvolvimento ou agravamento, mesmo que os 

sintomas sejam reduzidos no decorrer da gravidez (BERG et al., 2011; BULIK et al., 

2007; SOARES et al., 2009). Sugere-se que este período está mais associado com a 

continuação do que com a remissão de sintomas de TCA (EASTER et al., 2013; 

BULIK et al., 2007). Ainda, os sintomas de TCA podem melhorar substancialmente 

durante a fase gestacional, mas tendem a retornar no período pós-parto de maneira 

semelhante ao período pré-gestacional, para mulheres que já apresentavam o 

transtorno (CROW et al., 2008). 

 Para avaliar o que é uma compulsão alimentar, a maioria dos estudos (BULIK 

et al., 2007; EASTER et al., 2013; BERG et al., 2011; SIEGA-RIZ et al., 2011) 

utilizou questionários de autopreenchimento que definia o transtorno como a 

“ingestão de uma grande quantidade de alimento, acompanhada por sensação de 

perda de controle, ocorrendo ao menos uma vez por semana com a ausência de 

comportamentos compensatórios”, o que está de acordo com os atuais critérios de 

definição do DSM-5, que têm como requisito também a frequência de pelo menos 
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um episódio semanal de compulsão alimentar nos últimos três meses, juntamente 

com as demais características.  

Estudo de NUNES et al. (2012) investigou compulsão alimentar como um 

comportamento alimentar inadequado, e não como um diagnóstico formal baseado na 

classificação dos atuais critérios. Os autores utilizaram uma versão em português do 

Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q) e avaliaram a compulsão 

alimentar através de uma das subescalas do questionário de autopreenchimento 

“comportamentos alimentares inadequados” e constataram que o ganho de peso 

gestacional foi significativamente maior entre aquelas que relataram ter compulsão 

alimentar durante a gravidez e que mulheres com compulsão durante a gestação 

devem ser submetidas à avaliação diagnóstica para TA. 

 BERG et al. (2011) e SIEGA-RIZ et al. (2011) constataram que o uso de 

questionários de autopreenchimento para a definição de compulsão alimentar pode 

ser uma limitação. Embora em suas pesquisas tenham utilizado questões que 

remetiam aos critérios diagnósticos do DSM-5, reconhecem que entrevistas diretas 

poderiam render informações de diagnóstico mais ricas. Além disso, as questões 

utilizadas semelhantes às definições do DSM-5 e as do próprio manual, são 

aplicáveis em qualquer público, não sendo diferenciadas para gestantes. 

 

1.3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

  

Foi realizada uma busca nas literaturas nacional e internacional sobre 

gravidez na adolescência acerca de aspectos relacionados a comportamento 

alimentar, mudanças corporais durante a gravidez em adolescentes. Para isso, 
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empregaram-se os termos “adolescente and grávida”, “gravidez na adolescência”, 

“gestação na adolescência”, “gestante and adolescente”, “gestante and adolescência”, 

“gravidez and adolescente”, “gravidez and adolescente and bulimia nervosa”, 

“gravidez and adolescente and anorexia nervosa”, “gravidez and adolescente and 

compulsão alimentar”, “gravidez and adolescente and transtorno alimentar”, 

“gravidez and adolescente and comportamento alimentar”, “gravidez and adolescente 

and alimentação” e “gravidez e imagem corporal” nas bases de dados Lilacs e Scielo, 

encontrando como resultado temas diversos, em sua grande maioria ligados a 

questões médicas, sociais e psicológicas dessa temática. Dos artigos relacionados à 

nutrição, apenas um dizia respeito a mudanças corporais na gestação (DOMINGUES 

e MENEZES, 2004), um estava relacionado a comportamento alimentar (BORGHI, 

1997) e um, a transtorno alimentar na gestação (NERY et al., 2002). 

Observa-se, portanto, que a temática gravidez na adolescência, dentro da área 

de nutrição, se atém essencialmente aos temas: relação do peso do recém-nascido 

com o estado nutricional da mãe (GAMA et al., 2001; NEVES FILHO et al., 2011); 

consumo alimentar da gestante no que diz respeito às características nutricionais da 

dieta (BARROS et al., 2004); presença ou deficiência de determinados minerais e 

vitaminas na alimentação da gestante e anemia (FUJIMORI et al., 2000; 

NOGUEIRA et al., 2003);  práticas de amamentação (CAMAROTTI et al., 2011); 

estado nutricional e composição corporal da gestante (BELARMINO et al., 2009; 

SANTOS et al., 2012) e doença mental na gravidez (MITSUHIRO et al., 2006; 

CAPUTO e BORDIN, 2007).  

Na literatura internacional, por outro lado, há diversos trabalhos sobre 

gravidez relacionados à imagem corporal, alguns relacionados ao comportamento 
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alimentar ou a atitudes em relação ao ganho de peso. No entanto, encontraram-se 

apenas quatro trabalhos sobre imagem corporal e atitudes em relação ao ganho de 

peso na gestação se referindo ao período da adolescência, sendo um deles no idioma 

chinês (MATSUHASHI e FELICE, 1991; CHEN e JIN, 1996; STEVENS-SIMONS 

et al., 1993; STENBERG e BLINN, 1993). 

Os estudos sobre ganho de peso e gravidez na adolescência abordam essa 

questão do ponto de vista de riscos para baixo peso do bebê ou visam a verificar 

associações com o ganho de peso e nível socioeconômico e com outras questões 

sociais (SILVA et al., 2007; HOGA, 2008; MARTINEZ et al., 2011; LINNA et al., 

2014). Quase nenhum estudo avalia preocupação com ganho de peso ou com o corpo 

em gestantes adolescentes (STEVENS-SIMON et al., 1993; MATSUHASHI e 

FELICE, 1991; STENBERG e BLINN, 1991); e praticamente todos os resultados de 

buscas com os termos “adolescent pregnant/pregnancy and eating disorders”, 

“adolescent pregnant/pregnancy and body image” e “adolescent pregnant/pregnancy 

and disordered eating” na base de dados PubMed mostram estudos com gestantes 

adultas (WARDLE, 1994; COPPER et al., 1995; POMERLEAU et al., 2000; 

KENDALL et al., 2001; BOSCAGLIA et al., 2003; DiPIETRO et al.,2003; ROCCO 

et al., 2005; DAVIES e CHANG et al., 2006; DOWNS et al., 2008; SWANN et al., 

2009; MEHTA et al., 2011; FULLER-TYSZKIEWICZ et al., 2012; GROTH et al., 

2012; CARDWELL 2013; COKER et al., 2013; CORREL et al., 2013, LINNA et al., 

2014). 
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1.4 JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com a busca bibliográfica realizada, há na literatura brasileira uma 

lacuna de conhecimento sobre temas acerca de problemas com a imagem corporal e 

atitudes alimentares inadequadas na gestação, especialmente de adolescentes. Foi 

encontrado apenas um trabalho que avaliou atitudes em relação ao peso de 

adolescentes gestantes e este não pesquisou satisfação corporal nem qualquer aspecto 

referente à alimentação nessa população (DOMINGUES e MENEZES, 2004). 

Também foi encontrado um único trabalho que analisou satisfação corporal em 

gestantes, mas excluiu de sua pesquisa o termo “adolescentes”, além de não ter nela 

incluído nenhum aspecto alimentar (CAIROLLI, 2009). 

Uma vez que a gestação na adolescência pode estar relacionada, não apenas a 

problemas clínicos, mas também a distúrbios da imagem corporal e comportamentos 

alimentares inadequados (incluindo comportamentos de risco para transtornos 

alimentares), a exploração desses temas em dois momentos de transformações 

concomitantes – a adolescência e a gestação – se faz necessária e pode ser útil na 

prevenção e no tratamento de atitudes alimentares inadequadas, garantindo melhores 

condições de saúde para o crescimento adequado da adolescente e o desenvolvimento 

do feto. 
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2  OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar as atitudes em relação à alimentação, ao peso e ao corpo de um grupo 

de adolescentes grávidas. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Avaliar, durante o período gestacional de adolescentes: as atitudes em relação ao 

ganho de peso; a satisfação corporal; os comportamentos alimentares e preocupações 

com a comida; as preocupações com o corpo, forma física e ganho de peso e a 

presença de comportamentos de risco para transtornos alimentares. 

 

b) Verificar possíveis associações entre: o risco para transtorno alimentares e a 

satisfação corporal; o comportamento alimentar e as mudanças corporais; as 

mudanças corporais e a satisfação corporal; a satisfação corporal e o comportamento 

alimentar. 
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3  MÉTODOS 

 

3.1 DELINEAMENTO 

 

Trata-se de um estudo observacional transversal.  

3.2 LOCAL DE ESTUDO 

 

 A coleta de dados foi realizada no ambulatório de Obstetrícia do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), que 

desenvolve o PIAEGA – Programa Integrado de Assistência e Educação à Gestante 

Adolescente, o qual oferece acompanhamento multiprofissional. O foco central do 

atendimento é a gestante adolescente, entretanto, o acompanhamento pode ser 

estendido aos familiares e/ou companheiro da gestante caso seja necessário 

(KAHHALE et al., 1997). 

O PIAEGA foi implantado em 1987 e passou por quatro propostas até chegar 

à atual. Alguns dos objetivos do programa são: melhorar a qualidade de vida da 

mulher através da prestação de serviços abrangentes de saúde no período da 

gestação, parto e puerpério; fornecer conhecimentos sobre o processo da maternidade 

(anatomia, fisiologia da reprodução, parto, puerpério e amamentação); transformar o 

tempo ocioso de espera no ambulatório em tempo de trabalho e educação para a 

saúde; propiciar elementos para a conscientização do vínculo mãe-pai versus filho, 

com abordagem do núcleo familiar, entre outros ligados à pesquisa e divulgação dos 

trabalhos (KAHHALE et al., 1997). 
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Os atendimentos acontecem uma vez por semana, às quintas-feiras, durante 

toda a manhã. A rotina envolve consulta médica de pré-natal, dinâmica de grupo 

multiprofissional, exames complementares, entrevista individual somatopsicossocial 

de pré-natal, visita à maternidade, entrevista de puerpério médica e 

somatopsicossocial, rotina de estímulo à amamentação e reunião de equipe. 

Como o tipo de demanda da gestante é diferente, dependendo do período 

gestacional, as adolescentes foram organizadas em dois grupos distintos: o primeiro 

grupo vai até a 32ª semana, coordenado principalmente por uma assistente social e 

uma psicóloga, que trabalham as questões levantadas pelas adolescentes; o segundo 

grupo é formado por gestantes com mais de 32 semanas até o final da gestação.  

O atendimento às adolescentes acontece por meio de dinâmicas coordenadas 

por vários profissionais. A primeira delas consiste na discussão em grupo dos 

seguintes temas centrais: 1) sintomas e sinais gravídicos; 2) 

anticoncepção/planejamento familiar; 3) relação familiar/separação dos pais; 4) 

relação médico versus paciente; 5) parto/ansiedade e local; 6) 

profissionalização/projetos futuros; 7) relação afetivo-sexual/ conjugal; 8) corpo 

gravídico/esquema corporal/adolescência versus maternidade; 9) relação materno-

filial/paternidade; 10) cuidados pessoais/alimentação; 11) amamentação; 12) tabus e 

preconceitos. Enquanto o grupo de maior idade gestacional participa da primeira 

dinâmica, o outro passa por consulta médica de pré-natal. Após essa consulta, o 

médico fornece informações à psicóloga para auxiliá-la na organização da segunda 

dinâmica, que trabalha questões referentes ao parto. Há ainda dinâmicas de trabalho 

corporal, implantadas a partir de solicitações das pacientes, cujos aspectos 

trabalhados são: mobilização articular, relaxamento e alongamento muscular, 
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sensibilização e conscientização corporal e preparação para o parto. O trabalho 

corporal com essa população é realizado com todos os participantes sentados no 

chão, apoiando as costas na parede, visando à integração do corpo adolescente com o 

corpo gravídico. Além disso, para as gestantes no final da gravidez, é também feita 

uma visita à maternidade e ao berçário, acompanhada pela psicóloga. As gestantes 

ainda passam em atendimento de consulta individual com as áreas de Serviço Social, 

Psicologia e Nutrição. 

Segundo informações do PIAEGA, a maioria das adolescentes chega ao 

serviço com cerca de 20 semanas de gestação. Até as 32 semanas, elas têm 

acompanhamento mensal; de 32 a 36 semanas, atendimento quinzenal e, a partir daí 

até o parto, o acompanhamento é semanal. 

Em relação ao atendimento nutricional, há uma avaliação inicial, além de 

consulta a cada 1,5 a 2 meses, dependendo da necessidade. As gestantes também têm 

algumas aulas sobre nutrição. São abordados tópicos como necessidade energética, 

nutrientes essenciais na gestação e fracionamento das refeições. Em uma pesquisa 

realizada no próprio ambulatório, constataram-se dados condizentes com a literatura: 

inadequação de energia, cálcio e zinco, peso abaixo do esperado para a idade 

gestacional, com melhora significativa após acompanhamento nutricional individual 

das gestantes avaliadas (BORGHI et al., 1997). 

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Foram convidadas a participar do estudo, adolescentes grávidas atendidas 

pelo PIAEGA, do ambulatório de Obstetrícia do HCFMUSP.  
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A amostra foi não probabilística. Foram incluídas no estudo todas as 

gestantes adolescentes atendidas pelo PIAEGA no período de abril a dezembro de 

2013 que preencheram os critérios de inclusão. 

Como este foi um estudo inédito em seus objetivos, foram usados dois 

parâmetros como referência para o cálculo da amostra: prevalência geral de TA e 

prevalência de insatisfação corporal em adolescentes de diferentes cidades do sudeste 

do Brasil (Florianópolis, Belo Horizonte, Santa Maria e São Paulo) – uma vez que as 

atitudes específicas para com corpo e alimentação de adolescentes grávidas não tem 

prevalência conhecida. 

Considerando-se os dados de prevalência/frequência de insatisfação corporal 

em adolescentes como um todo, seria necessária uma amostra de 232 a 291 sujeitos; 

por sua vez considerando-se a prevalência/frequência de TA em adolescentes como 

um todo seria necessária uma amostra de 73. Optou-se por adotar como referência a 

prevalência de TA, uma vez que o número de gestantes adolescentes que passam 

pelo ambulatório do PIAEGA anualmente é cerca de 100. 

Os critérios de inclusão foram: a) idade entre 11 a 17 anos (faixa etária 

atendida pelo ambulatório em questão) e b) estar na faixa do 3º ao 9º mês de gestação 

(10ª a 36ª semana). Foram consideradas inelegíveis para o estudo adolescentes 

analfabetas, portadoras de algum transtorno psiquiátrico ou usuárias de drogas. 

3.4 VARIÁVEIS 

 

As variáveis analisadas durante o estudo foram: 

 Características demográficas: idade, escolaridade da adolescente, ocupação, 

estado civil, escolaridade do pai da criança, número de pessoas que moram na 



29 

 

 

casa e classificação socioeconômica por meio do Critério de Classificação 

Econômica Brasil (CCEB) da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa 

(ABEP, 2012).   

 Características gestacionais: paridade, idade gestacional, número de filhos e 

tipo de partos anteriores, idade da menarca, desejo ou não da gestação, presença 

ou ausência do pai da criança durante a gestação. 

 Características antropométricas: peso atual, altura atual, IMC atual, peso pré-

gestacional, altura pré-gestacional, IMC pré-gestacional. 

 Classificação do peso e importância do mesmo no período pré-gestacional: 

avaliada por meio de questões adaptadas do estudo de NEUMARK-SZTAINER 

et al. (1995) com adolescentes. 

 Satisfação corporal: avaliada através do Body Shape Questionnaire (BSQ) - 

Questionário de Imagem Corporal. 

 Comportamentos alimentares, preocupação com a comida e peso: avaliados 

através de questões desenvolvidas por CLARK e OGDEN (1999). 

 Comportamentos de risco para transtornos alimentares: avaliados através de 

questões desenvolvidas por HAY (1998), adaptadas para o período gestacional, e 

por questões que avaliam práticas não saudáveis para controle de peso adaptadas 

de NEUMARK-SZTAINER et al. (1995), também readaptadas ao período 

gestacional. 

 Atitudes em relação ao peso durante o período gestacional: foram avaliadas 

por meio da escala de Atitude em relação ao Ganho de Peso durante a gestação 

(AGPG), desenvolvida e validada por PALMER et al. (1985) e adaptada ao 

contexto nacional (OLIBONI et al., 2014). 
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3.5 INSTRUMENTOS 

 

A data de nascimento, dados sociodemográficos e características gestacionais 

foram obtidos por perguntas diretas ou coletadas do cartão de atendimento das 

pacientes (Anexo 1).   

A classificação socioeconômica foi feita por meio do Critério de 

Classificação Econômica Brasil (CCEB) (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

EMPRESAS DE PESQUISA - ABEP, 2012), questionário desenvolvido a partir de 

dados de levantamento socioeconômico de 2010, com a função de estimar o poder de 

compra das pessoas e famílias urbanas, determinando sua classe econômica (Anexo 

2). A versão de 2008, com base de dados 2010, entrou em vigor em outubro de 2012 

e é utilizada para determinar o perfil das classes econômicas da amostra, a partir de 

pontuação obtida de acordo com a quantidade de posse de cada um dos itens: 

televisão em cores, rádio, banheiro, automóvel, empregada mensalista, máquina de 

lavar, videocassete e/ou DVD, geladeira, freezer (aparelho independente ou parte da 

geladeira duplex). As seguintes faixas de pontuação determinaram as classes 

econômicas: A1: 42 a 46 pontos; A2: 35 a 41 pontos; B1: 29 a 34 pontos; B2: 23 a 28 

pontos; C1: 18 a 22 pontos; C2: 14 a 17 pontos; D: 8 a 13 pontos; E: 0 a 7 pontos. 

As características antropométricas foram coletadas do prontuário das 

participantes. A classificação de adequação de peso gestacional no PIAEGA é 

feita de acordo com o guia do Institute of Medicine (IOM), versão 2009. O 

ganho de peso recomendado varia de acordo com o IMC (peso/ altura²) pré-

gestacional da gestante (Quadro 1).  
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Uma vez que a menarca ocorre, via de regra no estágio M4 do estágio de 

Tanner (1962), ou seja, a penúltima fase do estadiamento puberal para meninas 

(CHIPKEVITCH, 2001), pode-se considerar que o crescimento das adolescentes que 

já engravidaram e, portanto, já menstruaram, está praticamente em estágio final, 

podendo elas serem consideradas adultas do ponto de vista fisiológico. Assim, o uso 

da recomendação de ganho de peso gestacional do IOM (2009) para adultas, é 

adequado. 

 

Quadro 1 – Ganho de peso recomendado de acordo com o Índice de Massa Corporal 

(IMC) materno pré-gestacional 

IMC pré-gestacional IMC 

(kg/m
2
)  

Ganho de peso durante 

a gestação (kg) 

Ganho de peso semanal 

2º e 3º trimestres (kg) 

Baixo peso < 18,5 12,5 – 18,0 0,5  

Peso normal 18,5 – 24,9 11,0 – 16,0 0,4  

Sobrepeso 25,0 – 29,9 7,0 – 11,5 0,3  

Obesidade  > 30,0 5,0 – 9,0 0,2  

Fonte: Institute of Medicine (IOM), 2009. 

 

3.5.1  Questionário de imagem corporal (BSQ) 

 

Este questionário, desenvolvido por COOPER et al. (1987) e traduzido para o 

português por CORDÁS e CASTILHO (1994), foi validado para a população 

adolescente brasileira por CONTI et al. (2009).  

Entre os questionários disponíveis para avaliar a imagem corporal, o BSQ é 

um dos mais utilizados, sendo uma ferramenta que fornece uma avaliação contínua e 

descritiva da insatisfação com a imagem corporal em pesquisas e na prática clínica. 

Seu objetivo é medir a preocupação de indivíduos em relação à sua forma corporal e 
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ao seu peso nas últimas quatro semanas, especialmente a frequência com a qual 

pessoas com ou sem transtornos alimentares experimentam a sensação de “sentir-se 

gordo” (CONTI et al., 2009).  

Trata-se de um instrumento autoaplicável de 34 perguntas para serem 

respondidas numa escala Likert com as seguintes opções: “nunca” (1 ponto), 

“raramente” (2 pontos), “às vezes” (3 pontos), “frequentemente” (4 pontos), “muito 

frequentemente” (5 pontos) e “sempre” (6 pontos). O escore total pode variar de 34 a 

204, e a classificação da satisfação com a imagem corporal é dada pela somatória, 

sendo: menor do que 80 = sem insatisfação; de 80 a 110 = insatisfação leve; de 111 a 

140 = insatisfação moderada e maior do que 140 pontos = insatisfação grave. 

 Uma busca bibliográfica sobre questionários utilizados para avaliar satisfação 

corporal entre gestantes mostrou o uso de uma diversidade de instrumentos. Dentre 

as escalas traduzidas e validadas para a língua portuguesa, encontraram-se o 

Questionário de Atitude Corporal - Body Attitude Questionnaire (BAQ) e o 

Questionário de Imagem Corporal (BSQ) aplicados a esta população.  

Três estudos utilizaram o BAQ (SKOUTERIS et al., 2005; DUNCOMBE et 

al., 2008 e CLARK et al., 2009), aplicando apenas 4 das 6 subescalas do instrumento 

(atração física, sentir-se gorda, saliência e formas do corpo, força e aptidão física). 

Considera-se que a subescala “força e aptidão física” pouco ou nada se aplica ao 

período gestacional. Portanto, além desses 3 trabalhos não utilizarem o questionário 

completo, seria ideal excluir ainda mais esta subescala, e o BAQ foi então 

desconsiderado como opção de avaliação da satisfação corporal no presente estudo.  

Estudos de CLARK e OGDEN (1999) e FOX e YAMAGUCHI (1997), 

aplicaram o BSQ com objetivos de, respectivamente, avaliar o impacto da gestação 
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no comportamento alimentar e na preocupação com o peso; e comparar as mudanças 

na imagem corporal vivenciadas por gestantes de peso normal e com sobrepeso. 

Ambos utilizaram a escala na íntegra e, além disso, FOX e YAMAGUCHI (1997) 

propuseram a adaptação de três questões do BSQ (12, 23 e 35) para o período 

gestacional – referindo-se à comparação do corpo com o de outras gestantes e não 

simplesmente com o corpo de outras pessoas. Por esta razão, esse foi o instrumento 

escolhido para avaliar satisfação corporal no presente trabalho.  

Estudo de CONTI et al. (2009) evidenciou a validade e a confiabilidade do 

BSQ (consistência interna 0.96). A versão em português teve um bom desempenho 

em termos de validação, confiabilidade e compreensão verbal quando aplicado a uma 

amostra de adolescentes. Seus resultados psicométricos foram satisfatórios, 

sugerindo-se ser uma ferramenta efetiva, tanto na prática clínica quanto em 

pesquisas, sendo, portanto, recomendado para a avaliação de atitudes em relação à 

imagem corporal entre adolescentes brasileiros. Esta versão foi utilizada no presente 

estudo com as adaptações utilizadas por FOX e YAMAGUCHI (1997) traduzidas 

para o Português (Anexo 3). 

3.5.2 Comportamento alimentar e preocupações com comida e peso 

 

Algumas questões específicas sobre comportamento alimentar e preocupações 

com comida e peso foram desenvolvidas e utilizadas no estudo de CLARK e 

OGDEN (1999), com 50 gestantes adultas, objetivando avaliar o impacto da gestação 

no comportamento alimentar e na preocupação com o peso.  

Trata-se de duas perguntas para cada um dos seguintes itens: fome, 

quantidade de alimento ingerida, exageros alimentares, desejos alimentares, 
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preocupação com comida e preocupação com o peso. As perguntas devem ser 

respondidas atribuindo-se uma nota de zero a dez, sendo que o zero representa 

“nunca” ou “nem um pouco” e dez representa “absolutamente o tempo todo” ou 

“extremamente”.  

Estas questões foram traduzidas para o português e discutidas entre equipe de 

especialistas em nutrição e obstetrícia para sua utilização no presente estudo (Anexo 

4). A interpretação deste instrumento foi realizada através das médias das notas 

dadas a cada pergunta. Quanto maior a nota, pior o comportamento alimentar e as 

preocupações com comida e peso. 

 

3.5.3  Comportamentos de risco para o desenvolvimento de 

transtornos alimentares e práticas não saudáveis para controle de 

peso 

 

Dentre os vários instrumentos utilizados para avaliar risco de transtornos 

alimentares, optou-se pela utilização das questões desenvolvidas por HAY (1998), 

que focam os três comportamentos classicamente presentes nos quadros de TA: 

compulsões alimentares, métodos purgativos para controlar o peso (uso de laxantes, 

diuréticos ou vômitos autoinduzidos) e restrição alimentar (Anexo 5). Essas questões 

foram aplicadas em estudo nacional conduzido por FERREIRA e VEIGA (2008b) 

com adolescentes no estado do Rio de Janeiro, para investigar a prevalência de 

comportamentos de risco para transtornos alimentares por gênero, idade e estado 

nutricional, obtendo boa confiabilidade do instrumento junto a essa população. 
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A presença regular de tais comportamentos, ou seja, comportamento de risco 

para TA, é definida como no mínimo uma vez por semana nos últimos três meses 

(HAY, 1998). Para o presente estudo, esse período foi alterado para “desde que você 

está grávida”. 

As perguntas sobre práticas não saudáveis para controle de peso foram 

adaptadas do estudo de NEUMARK-SZTAINER et al. (1995) com adolescentes para 

o período gestacional. Foi questionado o uso de alguns métodos com o objetivo de 

perder ou evitar ganhar peso, para os quais a adolescente deveria responder “sim” ou 

“não”, considerando-se o período desde o início da gestação: a) exercício físico, b) 

comer muito pouca comida, c) tomar remédios para emagrecer, d) usar algum 

substituto de alimentos (suplementos, shakes), e) pular refeições, f) comer mais 

frutas, verduras e legumes, g) comer menos alimentos gordurosos, h) comer menos 

doces, i) fumar mais cigarros (Anexo 5). As opções b, c, d, e e i são consideradas 

práticas não saudáveis para controle de peso.  

 

3.5.4 Preocupação com o peso e com a forma física antes e após o 

início da gestação 

 

Estes itens foram avaliados por questões adaptadas do estudo de 

NEUMARK-SZTAINER et al. (1995) com adolescentes. Uma das questões avalia a 

importância do peso e forma física antes e após o início da gestação, tendo como 

possíveis respostas: “não muito importantes”, “pesam um pouco em como eu me 

sinto”, “são as coisas mais importantes que afetam como eu me sinto” e “eu me 

preocupo mais com a forma física do que com o meu peso”.  
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A segunda questão avalia a percepção em relação ao próprio peso antes e 

após o início da gestação, e suas respostas variam de “muito acima do peso” a “muito 

abaixo do peso” (Anexo 6). 

 

3.5.5 Escala de Atitudes em relação ao Ganho de Peso na gestação 

(AGPG) 

 

A escala de Atitudes em relação ao Ganho de Peso na Gestação (AGPG) 

consiste em um questionário com 18 afirmações que expressam atitudes de gestantes 

em relação ao seu ganho de peso nesse período. PALMER et al. (1985) 

desenvolveram e testaram esse questionário com 29 mulheres grávidas nos Estados 

Unidos para determinar se as atitudes em relação à magreza afetariam o ganho de 

peso durante a gestação.  

Inicialmente, foi desenvolvida uma lista com 40 afirmações que expressavam 

diferentes atitudes de gestantes em relação ao seu próprio ganho de peso. A validade 

do conteúdo ou adequação das afirmações para medir atitudes em relação ao ganho 

de peso foi estabelecida por um conjunto de 30 avaliadores, constituído por mulheres 

grávidas e mulheres que já tinham tido filhos, professores universitários, médicos e 

alunos de graduação. As 20 questões julgadas mais apropriadas foram compiladas 

em uma escala do tipo Likert e foi realizado um pré-teste com 9 gestantes no seu 

último trimestre de gestação. Duas afirmações foram excluídas, pois não 

diferenciavam uma atitude positiva de uma negativa. Assim, chegou-se à versão final 

de 18 afirmações (PALMER et al., 1985). 
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A AGPG é uma escala de autopreenchimento, respondida na forma de escala 

Likert de pontos (1 – concordo fortemente a 5 – discordo fortemente). O escore varia 

de 18 a 90 pontos. Quanto menor a pontuação, mais negativa a atitude em relação ao 

ganho de peso. 

Os autores utilizaram o teste do qui-quadrado para medir a extensão das 

relações entre os pares de variáveis selecionadas, que incluíram: escore de atitude, 

ganho de peso, número de gestações, idade, peso ao nascer, recomendação médica e 

conhecimento sobre ganho de peso. A confiabilidade (r = 0,67) do questionário foi 

considerada moderada (PALMER et al., 1985). 

No Brasil, MENEZES e DOMINGUES (2004) traduziram e aplicaram esse 

questionário em estudo com 132 adolescentes gestantes na cidade de Goiânia-GO, a 

fim de identificar as mudanças corporais percebidas por essa população e sua opinião 

sobre elas. Os autores optaram por excluir a opção de resposta “nem discordo, nem 

concordo”, pois o objetivo foi obter uma posição clara de discordância ou 

concordância da participante em relação a cada afirmação. Esse mesmo 

procedimento foi adotado para a versão deste trabalho. 

Durante seu estudo, MENEZES e DOMINGUES (2004), constataram que a 

maioria das adolescentes teve atitudes positivas em relação ao ganho de peso, 

obtendo escore maior ou igual a 2,5, resultado semelhante aos encontrados por 

STEVENS-SIMONS et al. (1993) e GUTIERREZ (1999), verificando-se assim, a 

utilidade da escala em avaliar atitudes em relação ao ganho de peso. 

Em função da falta de instrumentos validados para avaliar atitudes em relação 

ao ganho de peso na população gestante e devido ao fato de que, no trabalho de 

MENEZES e DOMINGUES (2004), a escala foi simplesmente traduzida e teve sua 
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consistência interna avaliada ao final da aplicação no grupo estudado, para o presente 

estudo submeteu-se a AGPG a um processo de adaptação transcultural como etapa 

prévia do presente estudo (Anexo 7). A versão final da escala adaptada e aplicada 

neste estudo encontra-se no Anexo 8. 

3.6 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados do cartão de atendimento das pacientes e a aplicação dos 

questionários foram realizadas pela própria pesquisadora. As gestantes também 

foram entrevistadas sobre os dados de classificação econômica (Anexo 1), 

preocupação com o peso e forma física antes e após o início da gestação (Anexo 6) 

conhecimento sobre o ganho de peso na gestação (Anexo 7) a fim de otimizar o 

tempo de coleta e obter todos os dados em um só dia. Os demais questionários, sobre 

satisfação corporal, comportamento alimentar e preocupações com comida e peso, 

comportamento de risco para o desenvolvimento de transtornos alimentares e de 

atitudes em relação ao ganho de peso na gestação foram de autopreenchimento. 

O preenchimento dos questionários e a entrevista ocorreram pela manhã, 

antes do início das atividades em grupo programadas para o dia na sala de espera 

pelo atendimento médico, ou após estas ou às consultas, de modo a não comprometer 

a participação da adolescente nas atividades educativas e de orientação. 

3.7 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

A análise estatística dos dados foi realizada com o software SPSS 18.0 -

Statistical Package for Social Sciences (SPSS, Chicago, Il, USA). Para todas as 

análises foi adotado um nível de significância de 5%. 
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As escalas BSQ, AGPG e o questionário sobre comportamento alimentar e 

preocupações com comida e peso apresentam variáveis numéricas, embora a escala 

BSQ também tenha sido analisada como variável categórica (classificação de 

satisfação corporal). As questões sobre conhecimento sobre o ganho de peso na 

gestação, bem como as questões sobre comportamentos de risco para transtornos 

alimentares apresentam variáveis categóricas.  

A escolha da análise estatística foi definida de acordo com a distribuição das 

variáveis. Para avaliar a condição de normalidade foi aplicado o teste t-Student. As 

variáveis numéricas não apresentaram distribuição normal e foram analisadas 

utilizando o teste de Kruskal-Wallis.  

Os cruzamentos de dados de variáveis numéricas que apresentavam 

distribuição normal entre si foram analisados por meio da correlação de Pearson e 

aqueles cujas variáveis não apresentaram distribuição normal, pela correlação de 

Spearman.  

Os cruzamentos de variáveis numéricas com categóricas foram realizados 

pelo teste de Kruskal-Wallis – quando se comparou uma variável com vários grupos - 

ou Mann-Whitney - quando se analisou uma variável em relação a dois grupos de 

variáveis somente. Para corrigir as análises de Kruskal-Wallis quando o valor de p 

foi significativo e descobrir de quais categorias resultava a diferença, foi aplicado o 

teste de Mann-Whitney entre todos os pares para corrigir as análises múltiplas; desta 

forma o valor para significância foi considerado quando p < 0,008. 

As associações foram analisadas e diferenciadas em relação ao trimestre 

gestacional e ao estado nutricional.  
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Foi realizada análise de regressão logística para avaliar a influência das 

variáveis independentes com relação às variáveis dependentes (pular refeição, 

satisfação corporal e compulsão alimentar). As variáveis independentes consideradas 

foram: idade, trimestre gestacional, estado nutricional atual, classificação 

socioeconômica, percepção do peso e forma física antes da gestação (como sendo 

“são as coisas mais importantes que afetam como me sinto” e “pesam um pouco em 

como eu me sinto”, agrupadas em “muito importante”), quão cheia se sente depois de 

comer, com que frequência tem comido, com que frequência sentiu vontade de 

comer exageradamente, com que frequência come mais do que gostaria, com que 

frequência tem pensado em comida, com que frequência tem pensado em peso, o 

escore da AGPG total e para as questões AGPG 1, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17 e 

18). O procedimento de seleção das variáveis no modelo de regressão logística 

utilizado foi o Stepwise backwards, que inclui no modelo final as variáveis que, 

analisadas conjuntamente, apresentaram significância estatística (p<0,05) 

(MAGALHÃES e LIMA, 2000). Foram apresentadas também as razões de chance 

(odds ratio) e o intervalo com 95% de confiança. 
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3.8 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Saúde 

Pública da Universidade de São Paulo (Anexo 10) e pela Comissão de Ética para 

Análise de Projetos de Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo – Protocolo 353/12 em 04 de fevereiro de 2013 (Anexo 11);  

As participantes assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

após serem informadas dos propósitos da pesquisa (Anexo 12). Um dos pais ou 

responsável legal pela adolescente também assinou o mesmo termo. Caso não estivesse 

presente no dia da entrevista, a adolescente deveria trazê-lo assinado em sua próxima 

visita ao ambulatório. 
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4  RESULTADOS  

 

4.1 Características sociodemográficas e gestacionais 

 

 A amostra totalizou 67 gestantes entre 12 e 17 anos, cujo perfil em relação à 

idade gestacional, IMC atual e pré-gestacional e idade da menarca, encontra-se na 

Tabela 1.  

A média de idade gestacional correspondia ao 2º trimestre, e a média do IMC 

atual e pré-gestacional estavam dentro da faixa de normalidade. Nenhuma das 

adolescentes tinha outros filhos, sendo que 3 haviam engravidado anteriormente, mas 

perderam os bebês.  

 Das 67 gestantes, 98,5% (n = 66) eram solteiras e 83,6% (n = 56) moravam com 

os pais; a média de escolaridade foi de 7,94 anos de estudo (DP = 1,27). Quanto à 

escolaridade do pai da criança, a maioria (51,6%) havia completado 8 anos de estudo, 

seguida por 37,1% com 11 anos de estudos completos.  

 A maioria das gestantes morava em domicílios com 4 (28,4%) ou 5 (22,4%) 

pessoas. Também a maioria delas não desejou a gravidez (73,1%), mas contava com a 

presença do pai da criança durante a gestação (79,1%). 
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Tabela 1 – Características da amostra (n = 67) de gestantes adolescentes de acordo com trimestre gestacional. 

  Amostra total   1º trim   2º trim   3º trim     

  m(DP) mín-máx*   m(DP) mín-máx   m(DP) mín-máx   m(DP) mín-máx   p 

Idade (anos) 15,3(1,14) 12-17  15,66(1,53) 14-17  15,38(1,04) 12-17  15,23(1,32) 13-17  0,760 

Idade gestacional (semanas) 21,87(6,53) 10-35  11(1,00) 10-12  29,95(2,94) 25,00-35,00  18,67(3,76) 13-24  0,000 

IMC atual (kg/m
2
) 23,94(4,36) 15,4-36,1  21,44(4,12) 19,02-26,20  26,04(4,39) 21,20-30,10  23,09(3,66) 15,40-35,00  0,021 

IMC pré-gestacional (kg/m
2
) 21,2(3,78) 15,1-34,8  18,53(3,50) 15,10-22,10  22,2(3,84) 18,40-34,80  20,97(3,57) 15,40-28,80  0,211 

Idade menarca (anos) 11,78(1,38) 9-15   13(1,00) 12-14   11,76(1,21) 9-15   11,7(1,70) 9,00-14,00   0,290 

IMC = Índice de Massa Corporal 

* m(DP) mín-máx = média (desvio padrão) mínimo-máximo
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 A maioria das gestantes, 38,8% (n = 26) pertencia à classe socioeconômica C1, 

de acordo com o CCEB (Figura 1). 

 

Figura 1 – Distribuição das gestantes adolescentes segundo classificação 

socioeconômica de acordo com o CCEB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Quanto ao estado nutricional, antes da gravidez, a maioria das adolescentes, 

64,2% (n = 43) referiu ter peso normal; apenas uma (1,5%) referiu obesidade. Durante a 

gestação, a maioria, 61,2% (n = 41), apresentava IMC dentro da faixa de normalidade e 

apenas duas (3,0%), apresentavam baixo peso, conforme ilustrado na Figura 2. A 

distribuição de cada gestante e seus respectivos IMC pré-gestacional e atual, bem como 

suas categorias encontram-se no Anexo 13. 
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Figura 2 – Distribuição das gestantes adolescentes (n = 67) segundo estado nutricional, 

avaliado por índice de massa corporal (IMC) pré-gestacional e atual. 

 

 

 O IMC pré-gestacional foi calculado através do peso e altura referidos, e o IMC 

atual através dos dados mensurados no dia da aplicação dos questionários, estando as 

gestantes em diferentes trimestres de gestação. A distribuição das gestantes segundo 

IMC pré-gestacional e atual encontra-se na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Distribuição das gestantes adolescentes (n = 67) segundo classificação de acordo com índice de massa corporal pré-

gestacional e atual e trimestre gestacional. 

  1º trimestre   2º trimestre   3º trimestre Total 

 n      N   %   n   % n % 

Estado 

Nutricional 

3      43   64,18   21   31,34 67 100 

IMC atual  IMC pré  IMC atual  IMC pré  IMC atual  IMC pré p 

  n   n   n %   n %   n   n   

Baixo peso 2  2  23 53,5  25 58,1  5  5 0,002 

Peso normal 0  1  10   9   9  14  

Sobrepeso 1  0  6   9   6  1   

Obesidade 0  0  4   0   1  1   

Total 3   3   43    43    21   21     
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 Em cada trimestre gestacional, observou-se que, para o IMC atual, a maioria das 

gestantes no 1º, 2º e 3º trimestres, apresentou peso dentro da faixa de normalidade; 

embora se observe uma redução de sobrepeso no 2º trimestre, e aumento no 3º trimestre. 

A evolução de cada categoria de IMC encontra-se na Figura 3. 

 

Figura 3 – Distribuição das gestantes adolescentes (n = 67) segundo classificação 

segundo índice de massa corporal atual e trimestre gestacional. 

 

 

  

 Em relação ao IMC pré-gestacional, observou-se que a frequência de baixo peso 

referido diminuiu entre aquelas que estavam no 2º e 3º trimestres. O sobrepeso pré-

gestacional foi referido apenas pelas gestantes que estavam no 2º e 3º trimestres, e 

obesidade pré-gestacional apenas por gestantes que estavam no 3º trimestre (Figura 4). 
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Figura 4 – Distribuição das gestantes adolescentes (n = 67) segundo classificação 

segundo índice de massa corporal pré-gestacional e trimestre gestacional. 

 

 

  

 Apenas um terço das gestantes afirmou ter conhecimento sobre o ganho de peso 

ideal na gestação. Ao serem perguntadas sobre qual seria este valor, algumas 

responderam em faixa (de 10 a 12 kg, por exemplo) ou em números inteiros, “1kg por 

mês, né?” ou “10kg, né?”. Para estas gestantes foi perguntado quem orientou sobre o 

ganho de peso adequado e a maioria, 42,9% (n = 9), afirmou ter sido o médico. 

Também foi perguntado se gostariam de ganhar mais ou menos peso do que lhes foi 

informado como sendo o ideal e quanto gostariam de ganhar. A maioria respondeu que 

gostaria de ganhar menos do que o recomendado, conforme mostrado na Tabela 3.  

Cabe ressaltar que, os valores ou faixas referidos pelas gestantes como o 

informado pelos médicos ou outros profissionais, nem sempre correspondia à 

recomendação do IOM (2009) - adotada pelo próprio serviço.   
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Tabela 3 – Distribuição das gestantes adolescentes (n = 67) segundo conhecimento 

sobre o ganho de peso ideal na gestação e o ganho de peso desejado. 

Conhecimento sobre o ganho de peso ideal     

 n (%)   

Sim 21 (31,3)   

Não 46 (68,7)   

Gostaria de ganhar mais ou menos  

Quanto gostaria de ganhar a mais ou a 

menos 

  n (%)     

  Total  n  (%) 

Mais  1 (4,76) 2 a 4 kg 1 (100) 

        

Menos 12 (57,14) 1 kg 4 (33,33) 

  2 kg 4 (33,33) 

  3 kg 1  (8,33) 

  4 kg 2 (16,67) 

  6 kg 1 (8,33) 

Dentro da faixa 8 (38,10)     

 

4.2 Satisfação corporal 

 

 Observou-se a maioria das gestantes, não apresentou insatisfação corporal 

segundo classificação obtida com escore do BSQ, mostrada na Figura 5. 

Figura 5 – Distribuição das gestantes adolescentes (n = 67) segundo classificação escore 

do Body Shape Questionnaire para a imagem corporal. 
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A classificação da imagem corporal, segundo escore do BSQ, por trimestre 

gestacional pode ser vista na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Distribuição das gestantes adolescentes (n = 67) segundo classificação do 

escore do Body Shape Questionnaire para imagem corporal e trimestre gestacional. 

  

1 – Sem 

insatisfação 

2 – Insatisfação 

leve 

3 – Insatisfação 

moderada 

4 – Insatisfação 

grave 

Total p 

  n % n % n % n % n %  

1º trim 3 100,00 0 0,00 0 0 0 0 3 100,00  

2º trim 36 83,72 5 11,63 2 4,65 0 0 43 100,00 0,367 

3º trim 16 76,19 1 4,76 2 9,52 2 9,52 21 100,00  

 

 Quando o escore do BSQ foi analisado em função do estado nutricional atual, 

encontrou-se que aquelas que estavam obesas tinham maior insatisfação corporal (p = 

0,001). Não houve associação da satisfação corporal com a idade da gestante (p = 

0,953), nem com a presença do pai da criança (p = 0,704), ou com a gestação ser 

desejada (p = 1,000). 

 

4.3 Comportamento alimentar e preocupações com comida e peso 

  

 Para as questões relacionadas à fome, quantidade de comida ingerida e exageros 

alimentares e preocupação com a comida e peso (Anexo 4), pontuadas em uma escala 

de 0 a 10 (sendo 0 “nem um pouco” ou “nunca” e 10 “extremamente” ou 

“absolutamente o tempo todo”), observou-se que no mínimo metade das gestantes 

atribuiu pontos iguais ou maiores do que 6 para seus comportamentos, ou seja, 

equivalentes aos maiores valores para a resposta. Além disso, praticamente a metade 
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atribuiu pontos maiores do que 6 em relação à preocupação com seu peso, ou seja, 

resposta equivalente aos maiores valores para a resposta ( 

Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Resposta das gestantes adolescentes (n = 67) às questões de comportamento alimentar 

e preocupações com comida e peso. 

 M, DP (mín-máx)* 0 a 4 5 6 a 10 

  n (%) n (%) n (%) 

Em relação à fome:         

Quanto faminta você se sente?  6,45 2,33 (0-10) 13 (19,4) 10(14,92) 44 (65,67) 

Quanto cheia você se sente depois de comer? 6,52 2,68 (1-10) 15 (22,39) 9 (13,43) 43 (64,18) 

Em relação à quantidade ingerida:     

Com que frequência você tem comido? 6,66 2,03 (2-10) 10 (14,92) 14 (20,9) 42 (62,69) 

Quanto você tem comido? 7,01 2,16 (2,10) 10 (14,92) 7 (10,45) 50 (74,63) 

Quanto a exageros alimentares:     

Com que frequência você sentiu vontade de comer exageradamente? 5,63 2,98 (0-10) 27 (40,3) 7 (10,45) 33 (49,25) 

Com que frequência você não resistiu e comeu mais do que você gostaria? 5,70 2,74 (0-10) 20 (29,9) 13 (19,4) 34 (50,75) 

Em relação a desejos alimentares:     

Com que frequência você teve desejo por alimentos específicos? 4,84 2,75 (0-10) 32 (47,76) 10 (14,92) 25 (37,31) 

Com que frequência você sentiu uma vontade muito forte para comer 

alimentos específicos? 
5,15 3,10 (0-10) 29 (43,29) 7 (10,45) 36 (53,73) 

Quanto à preocupação com a comida:         

Com que frequência você tem pensado em comida? 6,06 2,39 (0-10) 15 (22,39) 11 (16,42) 41 (61,19) 

Com que frequência você tem pensado em comer? 6,31 2,23 (1-10) 9 (13,43) 17 (25,37) 41 (61,19) 

Em relação à preocupação com peso:     

Com que frequência você tem pensado sobre seu peso? 5,73 3,20 (0-10) 25 (37,31) 9 (13,43) 33 (49,25) 

*Dados apresentados em média, desvio padrão (mínimo-máximo), e por escore da resposta, agrupado em 0-4 (menores valores para 

  a resposta), 5 (valor médio para a resposta), e 6-10 (maiores valores para a resposta). 

 

 Quando as médias nas questões acima foram analisadas em relação ao estado 

nutricional atual, foram encontradas diferenças significantes para as questões: 

- “Com que frequência você tem pensado em comida?” (p = 0,03) com sobrepeso sendo 

diferente (menor) daquelas de peso normal; 

- “Com que frequência você tem pensado em comer?” (p = 0,025) com sobrepeso sendo 

diferente (menor) daquelas de peso normal e baixo peso. 
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 Não foi encontrada diferença significante com relação ao trimestre gestacional 

para nenhuma das médias nas questões sobre comportamento alimentar e preocupações 

com comida e peso.  

Também foi realizada análise de forma categórica, por agrupamento de 

pontuação em 3 grupos (menor pontuação 0 a 4, média 5, e maior pontuação 6 a 10) das 

respostas para cada uma das questões acima. Foram encontradas diferenças para as 

questões:  

- “Com que frequência você sentiu vontade de comer exageradamente?” (p = 

0,031) em função do trimestre gestacional. As gestantes do 1º trimestre pontuaram mais 

na faixa de 0 a 4 para esta questão, e as do 2º trimestre mais na faixa de 6 a 10.  

- “Com que frequência você tem pensado sobre o seu peso?” (p = 0,025) em 

função do estado nutricional. As gestantes de peso normal pontuaram mais 5 para esta 

questão, e as com sobrepeso pontuaram mais de 6 a 10.  

 

4.4 Comportamentos de risco para transtornos alimentares e práticas não 

saudáveis para controle de peso 

 

 Em relação aos comportamentos de risco para o desenvolvimento de TA, 

considerando-se as respostas “pelo menos uma vez por semana” ou “mais de uma vez 

por semana” para qualquer comportamento listado, 44,8% (n = 37) foram classificadas 

com comportamento de risco.  

 A Figura 6 mostra a frequência dos comportamentos de risco apresentados pelas 

gestantes. 
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Figura 6 – Distribuição das gestantes adolescentes (n = 67) segundo presença de 

comportamentos de risco para transtornos alimentares. 

 

 

 Observa-se, portanto, que o comportamento mais frequente foi compulsão 

alimentar. Dada a baixa frequência dos demais comportamentos, as análises de 

associação não foram realizadas com o resultado “comportamento de risco” e sim com o 

resultado para compulsão alimentar; e não foram encontradas associações entre  

presença de compulsão alimentar e trimestre gestacional (p = 0,204) ou estado 

nutricional (p = 1,000), nem para idade (p = 0,833), presença do pai da criança (p = 

0,550) ou gravidez desejada (p = 0,177). 

Quanto às práticas não saudáveis para controle de peso, 49,3% (n = 33) 

apresentaram resposta positiva para alguma delas, cujas respostas específicas por 

trimestre gestacional encontram-se na Tabela 6.  
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Tabela 6 – Práticas não saudáveis para controle de peso segundo o trimestre gestacional 

da amostra de gestantes adolescentes (n = 67). 

  1º trim 2º trim 3º trim Total  p 

  n(%) n(%) n(%) n(%)  

b) comer muito pouca comida 0 4(9,30) 4(19,05) 8(11,94) 0,607 

c) tomar remédios para emagrecer 0 0 1(4,76) 1(1,49) 0,358 

d) usar algum substituto de alimentos  0 1(2,33) 2(9,52) 3(4,48) 0,347 

e) pular refeições 1(33,33) 12(27,91) 6(28,57) 19(28,36) 1,000 

i) fumar mais cigarros 0 1(2,33) 1(4,76) 2(2,99) 1,000 

  

Observou-se que, dentre as práticas consideradas não saudáveis, as mais 

frequentes foram comer muito pouca comida e pular refeições, especialmente no 2º 

trimestre gestacional. 

 As análises de frequência de respostas para práticas não saudáveis para controle 

de peso não encontraram associação com relação ao trimestre gestacional (Tabela 6); 

nem com relação ao estado nutricional (comer muito pouca comida p = 0,377; tomar 

remédios para emagrecer p = 0,403; usar substituto de alimentos p = 0,099; pular 

refeições p = 0,287; fumar mais cigarros p = 0,340). 

 Pular refeições foi marginalmente associado à idade (p = 0,051), mas não foi 

associado com presença do pai da criança (p = 0,196), nem com o fato da gestação ser 

desejada (p = 1,000). 

4.5 Preocupação com peso e forma física antes e após o início da gestação 

  

 Foi encontrado que a preocupação com peso e a forma física foram diferentes 

em relação aos períodos antes e após o início da gestação.  

Quando questionadas sobre quão importante eram estas questões antes de 

ficarem grávidas, a maioria respondeu que “não era muito importante”; já quando esta 



 

55 

 

pergunta foi feita com relação à importância após o início da gestação, a maioria 

respondeu que pesava um pouco em como se sentia (Tabela 7). 

Tabela 7 – Distribuição das respostas das gestantes adolescentes (n = 67) à importância 

do peso e da forma física antes da gestação e desde que está grávida. 

 1 2 3 4   

Antes 32,8% 17,9% 19,4% 29,9% 
 

Desde que está grávida 23,9% 32,8% 20,9% 25,3% 

p                                                                             0,569 

1= não são muito importantes; 2=pesam um pouco em como eu me sinto; 3=são as coisas mais 

importantes que afetam como eu me sinto; 4=eu me preocupo mais com a forma física do que com o 

peso. 

 

 As respostas para as questões sobre percepção do peso e da forma física antes e 

desde que está grávida (“Quanto importante era e tem sido seu peso e sua forma física 

nos seguintes momentos?” e “Como você acha que estava e está em relação a seu 

peso?”) foram analisadas por trimestre gestacional e diferenças significantes entre os 

trimestres não foram encontradas. 

 Quanto à classificação sobre o próprio peso antes e após o início da gestação, a 

maioria referiu estar no peso certo antes de engravidar. Após o início da gestação, este 

valor diminuiu e mais do que dobrou a resposta “acima do peso” – aumentou também a 

resposta “muito acima do peso” (Tabela 8). 

 

Tabela 8 – Distribuição das respostas das gestantes adolescentes (n = 67) segundo 

percepção do peso antes da gestação e desde que está grávida. 

  1 2 3 4 5 

Antes 3,00% 22,40% 58,20% 14,90% 1,50% 

Desde que está grávida 3,00% 14,90% 40,00% 35,80% 6,00% 

p                                                                            0,004 

1 =muito abaixo do peso; 2=abaixo do peso; 3=no peso certo; 4=acima do peso; 5=muito acima do peso. 
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4.6  Atitudes em relação ao ganho de peso na gestação 

  

 Na Tabela 9 encontram-se os valores de escore total da AGPG e de cada um dos 

fatores, segundo proposta do trabalho de adaptação transcultural da escala para o 

cenário nacional (OLIBONI et al., 2014) para cada trimestre gestacional e de acordo 

com o estado nutricional. 

 

Tabela 9 – Escores total e por fatores da AGPG segundo trimestre e estado nutricional. 

 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre Baixo peso Peso normal Sobrepeso Obesidade 

 m(DP) m(DP) m(DP) m(DP) m(DP) m(DP) m(DP) 

AGPG 

total 

56,67(13,05) 54,79(7,27) 47,62(13,99) 60,00(6,08) 53,90(10,68) 48,71(11,07) 51,71(6,68) 

Fator 1 29,67(6,66) 28,44(4,40) 24,14(8,13) 31,67(2,08) 27,65(6,29) 25,29(7,00) 26,86(2,48) 

Fator 2 10,00(1,00) 9,63(1,72) 8,00(3,08) 10,00(2,00) 9,10(2,29) 8,65(2,52) 10,14(2,12) 

Fator 3 6,00(2,00) 5,95(1,68) 4,76(2,12) 6,33(1,53) 5,98(1,69) 4,76(2,14) 5,00(2,08) 

Fator 4 11,00(4,00) 10,77(2,36) 10,71(2,81) 12,00(1,00) 11,18(2,25) 10,00(2,78) 9,71(3,45) 

Fator 1 inclui 8 questões (3,4,9,12,13,14,16 e 17), nomeado “incômodo com o ganho de peso”; fator 2 inclui 5 

questões (1,2,5,8,15), nomeado “preocupação com o peso”; fator 3, nomeado “bem estar com a gravidez, inclui 3 

questões (6,7 e 11); fator 4, nomeado “ganharia mais peso se necessário”, inclui 2 questões (10 e 18). 

 

 Em relação às atitudes em relação ao ganho de peso na gestação, a média de 

pontuação total na AGPG foi de 52,63 (DP = 10,48), lembrando que o escore pode 

variar entre 18 a 72 pontos e que quanto maior a pontuação, mais positivas as atitudes. 

A distribuição das respostas por cada questão pode ser observada na Tabela 10. 

 Não foram encontradas associações entre o escore total da AGPG e idade (p = 

0,519), presença do pai da criança (p = 0,972) e gravidez desejada (p = 0,829). 

 A análise comparativa do escore total médio e por fatores da AGPG por 

trimestre e estado nutricional, encontrou associação significante apenas para trimestre 

gestacional para escore total (p = 0,025), fatores 1 (p = 0,022) e 2 (p = 0,023); sendo 

que: 
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- para AGPG total, as do 2º trimestre pontuaram mais do que do 3º; 

- para fator 1 (incômodo com o ganho de peso), as do 2º trimestre pontuaram mais do 

que do 3º; 

- e para fator 2 (preocupação com o peso), novamente as do 2º trimestre pontuaram 

mais do que do 3º; 

Para fator 3 (bem estar com a gravidez), a significância foi marginal (p = 0,05), e a 

análise post hoc Tukey evidenciou que também as do 2º trimestre pontuaram mais do 

que do 3º.
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Tabela 10 – Distribuição das gestantes adolescentes segundo frequência de resposta para cada questão da escala de Atitudes em relação ao Ganho 

de Peso na Gestação. 

Questões 1 2 3 4 Total 

 n % n % n % n %  n  % 

1. Eu me preocupo com a possibilidade de ficar gorda durante esta gravidez. 14 20,9 19 28,4 22 32,8 12 17,9 67 100 

2. Eu gostaria de ganhar entre 10 e 12 kg (o recomendado para grávidas de peso normal) durante esta 

gravidez. 

9 13,4 9 13,4 25 37,3 24 35,8 67 100 

3. Eu estou tentando manter meu peso baixo para não parecer grávida. 9 13,4 2 3,0 17 25,4 39 58,2 67 100 

4. Eu gostaria de ganhar entre 5 e 9 kg (menos do que o recomendado para uma grávida de peso normal) 

durante esta gravidez. 

10 14,9 14 20,9 18 26,9 25 37,3 67 100 

5. Desde que eu esteja tendo uma alimentação balanceada, eu não me preocupo com quanto peso eu vou 

ganhar durante esta gravidez. 

6 9,0 11 16,4 25 37,3 25 37,3 67 100 

6. Eu acho bonito uma mulher grávida. 5 7,5 4 6,0 18 26,9 40 59,7 67 100 

7. Eu me orgulho de parecer grávida. 6 9,0 9 13,4 29 43,3 23 34,3 67 100 

8. Eu gosto de ser capaz de conseguir ganhar peso para esta gravidez. 5 7,5 14 20,9 31 46,3 17 25,4 67 100 

9. Eu estou envergonhada do quanto tenho engordado durante esta gravidez. 6 9,0 8 11,9 23 34,3 30 44,8 67 100 

10. Eu ganharia 18 kg (máximo recomendado para uma grávida de baixo peso) se isto pudesse significar 

que meu bebê seria mais saudável. 

10 14,9 15 22,4 22 32,8 20 29,9 67 100 

11. Eu gosto de usar roupa de grávida. 9 13,4 16 23,9 27 40,3 15 22,4 67 100 

12. O peso que eu ganho durante a gravidez não me faz sentir atraente. 9 13,4 18 26,9 21 31,3 19 28,4 67 100 

13. Eu fico envergonhada toda vez que um profissional de saúde me pesa. 6 9,0 13 19,4 20 29,9 28 41,8 67 100 

14. Eu me incomodo por não poder usar a roupa da moda enquanto eu estou grávida.  6 9,0 11 16,4 25 37,3 25 37,3 67 100 

15. Eu acho que a mulher deve ser especialmente cuidadosa para não ficar gorda durante a gravidez.  15 22,4 23 34,3 19 28,4 10 14,9 67 100 

16. Se eu ganho muito peso em um mês, tento não engordar no mês seguinte.  4 6,0 11 16,4 34 50,7 18 26,9 67 100 

17. Logo antes de ir ao médico, tento não comer nada. 10 14,9 4 6,0 23 34,3 30 44,8 67 100 

18. Eu ganharia 16 kg (máximo recomendado para uma grávida de peso normal) se isto pudesse significar 

que meu bebê seria mais saudável. 

10 14,9 14 20,9 22 32,8 21 31,3 67 100 

Nas questões 1, 3, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 as pontuações 1 e 2 representam atitudes negativas em relação ao ganho de peso, pois correspondem às respostas: “concordo totalmente” e “concordo” (as opções 3 e 4 
correspondem a “discordo” e “discordo totalmente”). Para as demais questões, responder “concordo” e “concordo totalmente” (3 e 4) equivale a atitudes positivas em relação ao ganho de peso e os valores 

correspondentes são: 1) “discordo totalmente” 2) “discordo” 3) “concordo totalmente” e 4) “concordo”.
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 Foram selecionadas da AGPG para análise mais detalhada algumas questões 

cuja resposta frequente “concordo” ou “concordo totalmente” (questões 3, 4, 12, 13 e 

17) e “discordo” ou “discordo totalmente” (questões 10 e 18) representavam atitudes 

mais negativas em relação ao ganho de peso, e para estas questões foram realizadas 

análises de associações com outras variáveis consideradas pertinentes, conforme o  

Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Questões da escala de Atitudes em relação ao Ganho de Peso na Gestação 

(AGPG) e variáveis consideradas em análise de correlação. 

Questão Variáveis 

3. Eu estou tentando manter meu peso baixo para não 

parecer grávida. 

Compulsão 

alimentar 
Pular refeição 

Satisfação 

corporal 

4. Eu gostaria de ganhar entre 5 e 9 kg (menos do que o 

recomendado para uma grávida de peso normal) durante 

esta gravidez. 

Compulsão 

alimentar 
Pular refeição 

Satisfação 

corporal 

10. Eu ganharia 18 kg (máximo recomendado para uma 

grávida de baixo peso) se isto pudesse significar que meu 

bebê seria mais saudável. 

Compulsão 

alimentar 
IMC atual  

12. O peso que eu ganho durante a gravidez não me faz 

sentir atraente. 

Satisfação 

corporal 
  

13. Eu fico envergonhada toda vez que um profissional de 

saúde me pesa. 

Satisfação 

corporal 
  

17. Logo antes de ir ao médico, tento não comer nada. 
Pular 

refeição 

Satisfação 

corporal 
 

18. Eu ganharia 16 kg (máximo recomendado para uma 

grávida de peso normal) se isto pudesse significar que 

meu bebê seria mais saudável. 

Compulsão 

alimentar 
IMC atual  

 

 Houve associação significante entre a resposta mais frequente “discordo” e 

“discordo totalmente” para questão 10 e IMC atual mais alto (p = 0,015). Ou seja, as 

gestantes mais pesadas referiram que não ganhariam 18 kg mesmo se isso significasse 

que seus bebês seriam mais saudáveis. 

 Também para respostas mais frequentes “discordo” e “discordo totalmente” para 

questão 18 e IMC atual mais alto (p = 0,030). Ou seja, as gestantes mais pesadas 

referiram que não ganhariam 16 kg mesmo se isso significasse que seus bebês seriam 

mais saudáveis.    
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4.7 Risco para transtornos alimentares e satisfação corporal 

  

 Uma vez que o comportamento de risco para TA mais frequente entre as 

gestantes foi compulsão alimentar, optou-se por conduzir análises com compulsão e 

satisfação corporal, e não comportamento de risco para transtornos alimentares como 

um todo (pois as frequências foram bem baixas para os demais comportamentos). Não 

foi encontrada diferença significante entre compulsão alimentar e satisfação corporal (p 

= 0,767). 

4.8 Comportamento alimentar e mudanças corporais 

  

 Possíveis associações entre comportamento alimentar e as mudanças corporais 

avaliadas através de questões sobre comportamento alimentar e preocupações com 

comida e peso (Anexo 4), e questões sobre preocupações com peso e forma física antes 

e após o início da gestação (Anexo 6) foram analisadas. Para tal análise, as questões 

sobre preocupação com peso e forma física antes e após o início da gestação, tiveram as 

opções de resposta agrupadas em dois grupos: “não são muito importantes” e “pesam 

um pouco em como eu me sinto” foram categorizadas como “não importantes” e “são as 

coisas mais importantes que afetam como eu me sinto” e “eu me preocupo mais com a 

forma física do que com meu peso”, como “importantes”. 

 Foi encontrada associação significativa entre: 

- a percepção de “quão faminta” a gestante se sentia desde que estava grávida e 

importância do peso e da forma física antes da gestação classificada como “importante” 

(p = 0,002); 



 

61 

 

- a percepção de “quão cheia” a gestante se sentia após comer desde que estava grávida 

e classificação da importância do peso e da forma física antes da gestação como 

“importante” (p = 0,026); 

- a frequência de vontade muito forte de comer alimentos específicos e classificação do 

peso e da forma física antes da gestação como “importante” (p = 0,05).  

  

4.9 Mudanças corporais e satisfação corporal 

 

Quando a satisfação corporal medida pelo BSQ e as questões sobre importância 

do peso e da forma física antes e após engravidar foram avaliadas, não se encontrou 

associação significante entre satisfação corporal e percepção do peso antes da gestação. 

Já para percepção do peso desde que está grávida, houve associação entre estar no peso 

certo ou abaixo dele e satisfação corporal (p < 0,001) e antes do início da gestação e 

satisfação corporal (p = 0,002) As gestantes com peso normal ou com baixo peso 

apresentavam mais satisfação com seus corpos nos dois períodos. 

 

4.10 Satisfação corporal e comportamento alimentar 

 

Para avaliar a relação entre satisfação corporal e comportamento alimentar, os 

escores do BSQ foram comparados com a pontuação nas questões sobre comportamento 

alimentar (Anexo 4); encontrou-se correlação negativa entre satisfação corporal (escore 

BSQ) e apenas uma questão sobre comportamento alimentar: “Com que frequência 

você tem pensado sobre o seu peso?” (p = 0,001), sendo que as mais insatisfeitas 

pensavam mais sobre seu peso. 
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4.11 Variáveis independentes e influência na satisfação corporal, em pular 

refeições e na compulsão alimentar 

 

 Visando a aprofundar o detalhamento dos resultados, foi realizada uma regressão 

logística, avaliando a influência das variáveis independentes em relação a três variáveis 

dependentes (pular refeição, satisfação corporal e compulsão alimentar), conforme o 

Quadro 3.  A compulsão alimentar foi definida como variável dependente por ter sido o 

comportamento de risco para TA mais frequente; e o pular refeições porque foi o 

comportamento inadequado mais frequente entre as práticas não saudáveis para controle 

de peso. A satisfação corporal foi definida por ser um dos construtos de interesse 

principais do estudo. 

Quadro 3 – Variáveis dependentes e independentes utilizadas na regressão logística. 

Variáveis Dependentes Independentes 

 Pular refeição Idade 

Satisfação corporal Trimestre gestacional 

Compulsão alimentar Estado nutricional atual 

 Classificação socioeconômica 

Percepção do peso e forma física antes da 

gestação “pesam um pouco em como eu me 

sinto” 

Quão cheia se sente depois de comer 

Com que frequência tem comido 

Com que frequência sentiu vontade de comer 

exageradamente 

Com que frequência come mais do que gostaria 

Com que frequência tem pensado em comida 

Com que frequência tem pensado em peso 

AGPG total 

Respostas 1 e 2, representando piores pontuações 

para as questões AGPG 1, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 15, 

16, 17, 18  
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 Para a satisfação corporal, nenhuma das variáveis foi capaz de explicar o 

resultado avaliado pelo BSQ. 

 Para compulsão alimentar, a regressão apresentou valores significantes para as 

variáveis do Critério de Classificação Econômica Brasil (CCEB) (p = 0,040) e questão 

18 da AGPG (p = 0,037): 

- quando há mudança de uma classe da CCEB para outra, a chance de se apresentar 

compulsão alimentar reduz em 44,6% em relação à classe anterior, ou seja, menor classe 

social é igual menor risco de compulsão;  

- para questão 18 da AGPG (Eu ganharia 16 kg - máximo recomendado para uma 

grávida de peso normal - se isto pudesse significar que meu bebê seria mais saudável), 

responder 3 ou 4 (“concordo” e “concordo totalmente”) diminui em 68,3% a chance de 

ter compulsão alimentar. 

 Em relação à variável pular refeição, foram encontrados 4 preditores: IMC atual 

(p = 0,03), percepção do peso e forma física antes da gravidez como não importantes (p 

= 0,033), questões 4 da AGPG (Eu gostaria de ganhar entre 5 e 9 kg - menos do que o 

recomendado para uma grávida de peso normal- durante esta gravidez.) (p = 0,048) e 

questão 9 da AGPG (Eu estou envergonhada do quanto tenho engordado durante esta 

gravidez.) (p = 0,008): 

- com relação ao IMC, a cada faixa de aumento na classificação do IMC, a chance de 

pular refeição aumenta em 18,1%; 

 - para a percepção do corpo e forma física antes da gestação, responder “importante” 

aumenta em 4,62 vezes a chance de se pular refeição; por outro lado responder “não 

importante” diminui a chance de pular refeição em 78,3%, quando comparado a 

responder “importante”; 
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- responder 3 e 4 (“concordo” e “concordo totalmente”) para a questão 4 da AGPG (Eu 

gostaria de ganhar entre 5 e 9 kg - menos do que o recomendado para uma grávida de 

peso normal- durante esta gravidez), aumenta em 13% a chance de se pular refeição, 

comparado com responder 1 e 2 (“discordo” e “discordo totalmente”); 

- para a questão 9 da AGPG (Eu estou envergonhada do quanto tenho engordado 

durante esta gravidez.), responder 3 e 4 (“discordo” e “discordo totalmente”), diminui 

em 97,9% a chance de se pular refeição, comparado com responder 1 e 2 (“concordo” e 

“concordo totalmente”). 

 Os valores de p e odds ratio para os preditores de compulsão alimentar e pular 

refeição encontram-se na Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Preditores das variáveis pular refeição e compulsão alimentar das gestantes 

adolescentes (n = 67) segundo valores de p e odds ratio. 

  Preditores pular refeição   Preditores comp alimentar 

  IMC atual Perc antes AGPG 4 AGPG 9   CCEB AGPG 18 

p 0,030 0,033 0,048 0,008   0,040 0,037 

odds ratio 1,181 4,625 13,082 0,021   0,554 0,317 

Perc antes = classificação do corpo e forma física como "importantes" antes da gestação 
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5  DISCUSSÃO 

 

 O presente estudo avaliou atitudes em relação ao ganho de peso, satisfação 

corporal, comportamentos alimentares e preocupações com a comida, com o corpo, 

forma física e ganho de peso, além da presença de comportamentos de risco para 

transtornos alimentares, em um grupo de adolescentes grávidas. Até onde se sabe, este é 

o primeiro estudo nacional a focar no conjunto destas variáveis nesta população. 

 Mesmo com o número médio de pacientes atendidas anualmente pelo PIAEGA 

sendo cerca de 100, não foi possível atingir o tamanho amostral estipulado, pois a coleta 

(planejada para ser realizada durante todo o ano de 2013) só pôde ter início no final do 

mês de abril, devido aos trâmites da Comissão de Ética para Análise de Projetos de 

Pesquisa do Hospital das Clínicas da FMUSP. De qualquer forma, foi possível avaliar o 

universo de gestantes adolescentes atendidas em um serviço considerado de referência 

por estar situado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e oferecer 

assistência interdisciplinar. Houve apenas uma recusa em participar da pesquisa e uma 

exclusão - por se tratar de uma gestante com histórico de transtorno alimentar 

previamente à gestação. 

 Em relação às características da amostra, a média da idade das gestantes esteve 

no meio da adolescência (15 anos) e a imensa maioria (95,5%) estava no 2º ou 3º 

trimestre de gestação – especialmente no 2º trimestre, quando as transformações 

corporais já são evidentes. Estes resultados foram semelhantes aos encontrados por 

MENEZES e DOMINGUES (2004), no único estudo brasileiro até o momento 

avaliando a percepção de mudanças corporais em gestantes adolescentes, no qual a 

média de idade das adolescentes foi de 16,5 anos, com 82,6% delas no 2º ou 3º trimestre 

gestacional - sendo que 48,6% estavam no último trimestre. 
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 A média de anos de estudo da população (aproximadamente 8 anos) foi de 

tempo insuficiente para completar o ensino fundamental (9 anos). Observando-se a 

média de idade, pode-se dizer que as gestantes entrevistadas apresentavam baixa 

escolaridade, considerando que na faixa etária de 15 a 17 anos deveriam estar cursando 

o ensino médio. De qualquer forma, a maioria (mais de 70%) das adolescentes estava 

estudando, resultado mais satisfatório do que o encontrado por MENEZES e 

DOMINGUES (2004), com apenas 22% das entrevistadas frequentando a escola.  

Ainda assim, com taxa de evasão de 26,9% (as que não estavam estudando), o 

presente estudo mostra dados piores do que os da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) realizada pelo IBGE em 2012 - em que a proporção de evasão 

escolar entre jovens de 15 a 17 anos foi de 15,8%. Ainda segundo a PNAD, entre as 

adolescentes de 15 a 17 anos de idade que não tinham filho, 88,1% estavam estudando. 

Já para aquelas que tinham um filho ou mais, somente 28,5% estudavam e 68,7% delas 

não estudavam e nem haviam completado o ensino médio. Para o IBGE, estes números 

mostram que a maternidade pode atrasar ou interromper o processo de escolarização da 

mulher. No presente estudo observaram-se tanto gestantes que manifestaram firme 

intenção de continuar seus estudos tão logo fosse possível alcançar o ano letivo, como 

adolescentes que se mostraram sem perspectivas educacionais, até porque algumas já 

estavam fora da escola desde o início da gestação.  

 De acordo com CHALEM et al. (2007), a evasão associada à gestação precoce 

traz consequências graves para a adolescente e seu filho e para a sociedade em geral, 

uma vez que o sistema educacional é o principal meio de inserção social e de ascensão 

econômica para esta faixa etária. 

 Quanto à classificação socioeconômica segundo o CCEB da ABEP, a maioria 

das gestantes encontrava-se na classe C (C1 e C2), com significativa parcela na classe B 
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(B1 = 10,5% e B2 = 35,8), resultado que, embora proveniente de dados de público 

atendido pelo SUS, diferiu do encontrado por CHALEM et al. (2007) em uma análise 

do perfil sociodemográfico de uma população de adolescentes grávidas da periferia de 

São Paulo, em que uma maioria mais absoluta (88,2%) das gestantes pertenciam às 

classes C e D.  É possível que o serviço diferenciado com atendimento multidisciplinar 

oferecido pelo PIAEGA atraia público de classificação econômica um pouco mais 

elevada, uma vez que várias gestantes chegaram ao serviço porque algum de seus pais 

ou parentes eram funcionários do Hospital das Clínicas - FMUSP. 

 A maioria das gestantes apresentava peso dentro da normalidade, tanto para o 

período pré-gestacional quanto para o atual. Ao serem questionadas sobre sua 

autoclassificação do peso antes e após o início da gravidez, mais da metade considerou 

estar no peso certo antes de engravidar e, após o início da gestação, este índice caiu 

quase 20%. Para a categoria “acima do peso”, pouco mais de um terço se classificou 

como tal e uma pequena parcela (6%) se considerava “muito acima do peso” após o 

início da gestação. De acordo com o peso verificado após o início da gestação, a partir 

dos dados dos prontuários, verificou-se que o percentual de sobrepeso e obesidade 

aumentou de fato, o que mostra que a maioria das gestantes não apresentou percepção 

distorcida do seu peso.  

 Entretanto, a frequência de baixo peso pré-gestacional reduziu no 2º e no 3º 

trimestre, sendo que no 1º trimestre, nenhuma gestante referiu peso compatível com 

sobrepeso ou obesidade; o que é curioso, pois, como o peso pré-gestacional foi referido, 

poderia se pensar que as adolescentes foram influenciadas pelo peso atual do 2º e 3º 

trimestres gestacionais ao responder sobre seu peso antes da gravidez. Resultado 

semelhante, porém com maior distorção na percepção de peso, foi observado no estudo 

de MENEZES e DOMINGUES (2004), em que 67,4% das gestantes adolescentes 



 

68 

 

questionadas sobre seu peso pré-gestacional se consideraram acima do peso, mesmo 

estando eutróficas.  

CLARK et al. (2008) e WERTHEIM et al. (2008) não apenas fizeram 

observações similares, ao avaliarem, respectivamente, insatisfação corporal de gestantes 

e mudanças na forma como as mulheres percebiam seus corpos ao longo da gestação, 

mas constataram que as gestantes se sentiam mais gordas antes da gestação do que no 3º 

trimestre, e mais gordas no 1º trimestre do que no 2º e no 3º trimestres (DUNCOMBE et 

al., 2008); e menos gordas no 2º trimestre do que no período pré-gestacional (CLARK 

et al., 2009). Para DUNCOMBE et al. (2008), isso pode ocorrer porque, no início da 

gestação as mulheres talvez comparem seus corpos com os de mulheres não grávidas, ao 

invés de se compararem com também gestantes. Conforme a gestação vai se tornando 

mais visível, as mulheres provavelmente se adaptam às mudanças corporais dos 

trimestres finais da gestação porque entendem que elas são necessárias para uma 

gestação saudável e veem a barriga grande como um sinal de uma gestação plena.  

 PASSANHA et al. (2013) ao entrevistar gestantes adultas a fim de descobrir 

fatores associados à insatisfação com a imagem corporal e seu peso pré-gestacional, 

encontraram que dentre as mulheres com baixo peso, 50% estavam satisfeitas com sua 

imagem corporal e nenhuma gostaria de ser mais magra; dentre as eutróficas, 20,2% 

gostaria de ser mais magra. FOX e YAMAGUCHI (1997) constataram que mulheres 

eutróficas estão mais propensas a experenciar uma mudança negativa na imagem 

corporal durante a gestação do que aquelas com sobrepeso e que o peso pré-gestacional 

está fortemente associado a mudanças positivas ou negativas na imagem corporal. 

 Apenas cerca de um terço das gestantes afirmou ter conhecimento sobre o ganho 

de peso adequado na gravidez. A maioria delas gostaria de ganhar menos do que o peso 

recomendado. No entanto, isso não significa necessariamente que estas pretendiam 
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ganhar menos ou muito menos peso do que lhes foi informado como ideal, pois houve 

uma divergência entre as faixas de valores preconizados pelo IOM (2009) - tidos como 

referência teórica no Ambulatório de Obstetrícia do HCFMUSP - e entre o que é 

recomendado na prática tanto ali quanto nas unidades de saúde das quais várias 

gestantes referiram ter recebido orientação. Ou seja, uma gestante pode ter respondido 

desejar ganhar alguns quilos a menos do que o preconizado pelo IOM (2009) - que foi a 

referência utilizada neste trabalho e para esta avaliação - mas este total ainda estar 

dentro do que lhe foi informado. Enquanto é orientado um ganho de peso geral de 10 kg 

ou de 10 a 12 kg para todas as gestantes, não importando seu IMC pré-gestacional, para 

o IOM (2009), a faixa de ganho de peso para gestantes de peso normal, por exemplo, é 

bem maior: de 11 a 16 kg. 

 A maioria das gestantes não sabia quanto seria o ganho de peso adequado na 

gestação, o que pode ser próprio da idade e pela gravidez se tratar de uma situação 

inesperada para a grande maioria das adolescentes, podendo elas ainda não terem tido 

chance de se inteirar de todas as informações referentes a esta fase de tantas 

transformações.  

 Conforme a gravidez avança, o peso corporal aumenta, podendo, desta maneira, 

interferir na satisfação corporal. A maioria das gestantes avaliadas apresentou IMC pré-

gestacional dentro da faixa de normalidade, de acordo com o peso referido pelas 

mesmas. Após o início da gestação, no período em que foram entrevistadas, um 

percentual semelhante ainda apresentava peso normal. Embora a taxa de sobrepeso e 

obesidade tenha aumentado em comparação ao período pré-gestacional, a grande 

maioria das gestantes (82%) apresentava satisfação corporal. No entanto, aquelas que 

estavam obesas no período da gravidez apresentaram maior insatisfação corporal. 

Parece que adolescentes grávidas têm menos insatisfação do que adolescentes não 
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grávidas (exceto aquelas com maior peso), o que também é observado em mulheres não 

grávidas, sejam adolescentes ou adultas. 

 De acordo com diversos autores, o estado nutricional, na adolescência e vida 

adulta, parece ser o melhor preditor de insatisfação corporal, sendo que aquelas que 

apresentam peso mais elevado apresentam maior insatisfação (PASSANHA et al., 2013; 

HUANG et al., 2010; MARTINS et al., 2010; CLARK et al., 2009; BRANCO et al., 

2006; SCHWARTZ e BROWNELL, 2004; DiPIETRO et al., 2003). Ainda, CONTI et 

al. (2005b), constataram que meninas com excesso de peso são mais insatisfeitas em 

relação a diversas áreas corporais. Estudos que utilizaram o Body Shape Questionnaire 

(BSQ) - mesmo instrumento aplicado no presente estudo - para avaliar a satisfação 

corporal de adolescentes do sexo feminino, encontraram prevalências de insatisfação 

corporal de 18,8% em Florianópolis-SC (ALVES, 2008), 25,3% em Santa Maria-RS 

(MARTINS et al., 2010), 27,2% em Belo Horizonte-MG (BELING, 2008), e associação 

significativa entre sobrepeso e obesidade e insatisfação corporal em adolescentes de São 

Paulo (BRANCO et al., 2006).  

Na presente pesquisa, a prevalência de insatisfação corporal (18% somando-se 

as categorias leve, moderada e grave) foi menor do que a maioria dos estudos, 

aproximando-se apenas àquela vista em Florianópolis. Considerando-se que as 

adolescentes aqui analisadas eram gestantes, a gravidez pode ter constituído um fator de 

proteção para insatisfação corporal, sendo necessários outros estudos com população 

semelhante para que se confirme tal suposição. Este achado é consoante com os de 

CLARK e OGDEN (1999) que constataram que mulheres grávidas relataram menos 

insatisfação corporal do que mulheres não grávidas do grupo controle e com o de 

MATSUHASHI e FELICE (1991), que observaram que adolescentes grávidas tinham 

melhor autoestima e imagem corporal do que adolescentes não grávidas. 
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 FOX e YAMAGUCHI (1997), utilizando o BSQ para avaliar a satisfação 

corporal, também encontraram diferença significante para o escore médio do 

questionário entre gestantes adultas com sobrepeso. 

Os resultados do presente estudo foram também similares aos encontrados no 

estudo de CAIROLLI (2009) com gestantes adultas, mas com uso de instrumento 

diferente para avaliar satisfação corporal. A autora observou correlação negativa entre o 

IMC e a imagem corporal total e os componentes Ideal Corporal e Realidade Corporal, 

o que significa que quanto maior o IMC, menores os escores total de imagem corporal e 

dos dois componentes mencionados, indicando insatisfação corporal; ou quanto maior o 

escore total e o escore desses dois componentes (e pontuação mais favorável à 

satisfação corporal), menor o IMC das gestantes. 

 SKOUTERIS et al. (2005), avaliando satisfação corporal em diferentes 

momentos da gestação obsevaram que alguns fatores tidos como preditores da imagem 

corporal - como sintomas depressivos, comparação do corpo com o de outras mulheres, 

percepção de pressão social para ser magra ou gozações de colegas e familiares - 

parecem ser fatores de risco para preocupações com a imagem corporal. Tais fatores não 

foram avaliados na presente pesquisa e também podem ser foco de investigações 

posteriores buscando compreender outros fatores – além do peso– e sua influência na 

satisfação corporal. 

 Embora no presente estudo a magnitude da insatisfação corporal tenha sido 

pequena, a insatisfação corporal durante a gestação é importante e precisa ser 

investigada, pois pode até interferir na decisão da mãe entre oferecer aleitamento ao seio 

ou mamadeira para seu bebê (FOSTER et al., 1996). Em estudo de FOSTER et al. 

(1996), gestantes que pretendiam alimentar seus filhos com mamadeira tinham níveis 

mais altos de insatisfação corporal. Em Taiwan, HUANG et al. (2004) encontrou que as 
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mulheres que estavam mais satisfeitas com o corpo durante a gravidez tendiam a 

escolher o aleitamento materno, ao contrário daquelas que não estavam satisfeitas.  

 CLARK e OGDEN (1999) avaliando o impacto da gestação no comportamento 

alimentar e preocupação com o peso - em estudo do qual foram traduzidas e retiradas as 

questões para a presente pesquisa - encontraram diferença significante apenas em 

relação à quantidade ingerida, sendo esta maior para gestantes em comparação a 

mulheres não grávidas do grupo controle. Foi constatado que esta diferença também 

ocorreu em relação à percepção de exageros alimentares por parte das grávidas da 

amostra, cuja metade referiu estar comendo mais do que no antes do período 

gestacional. Para os autores, este dado foi apoiado pelo fato da restrição alimentar ter 

sofrido redução em relação ao período pré-gestacional. Neste estudo não foram 

avaliadas cada uma das questões e sim a categoria “quantidade ingerida” como um todo, 

e a avaliação foi realizada apenas entre grávidas e não grávidas. No presente estudo, 

foram avaliadas as diferenças para cada pergunta, sendo duas dentro de cada uma das 

categorias: fome, quantidade ingerida, exageros alimentares, desejos alimentares, 

preocupação com a comida e preocupação com o peso e diferenciações em relação ao 

estado nutricional e ao trimestre gestacional.  

Os resultados de que as gestantes com sobrepeso pensavam menos em comida 

do que as de peso normal - e também pensavam menos em comer do que as com peso 

normal e as de baixo peso - podem ser explicados pelas conclusões do estudo de 

CLARK e OGDEN (1999) relacionados a eles: se na gestação normalmente as mulheres 

comem mais, e reduzem a tendência a restringir a alimentação, é natural que aquelas 

com peso normal e de baixo peso pensem mais em comer e em comida com a 

‘preocupação’ maior de atingir ou manter um peso adequado para a gestação.  
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 É possível também que as gestantes com sobrepeso, que poderiam pensar em 

restringir a alimentação para emagrecer, não o fizeram devido a um sentimento de 

liberdade quanto ao estigma do sobrepeso e à pressão para fazer dieta que as mulheres 

podem experimentar durante a gestação (FOX e YAMAGUCHI, 1997). Neste período a 

pressão para ser magra é aliviada e as mulheres se permitem serem um pouco maiores, 

já que o formato e o tamanho de seu corpo são sinais do estado gestacional 

(SKOUTERIS et al., 2005; ROCCO et al., 2005; LAI et al., 2005) - de forma que a 

gravidez pode ser o único momento em que o ganho de peso é aceitável para as 

mulheres (CLARK et al., 2009).  

Não fazendo restrição alimentar, as gestantes com sobrepeso possivelmente não 

pensavam mais em comida do que as demais, uma vez que é sabido que a restrição 

calórica ativa regiões cerebrais de atenção e recompensa (córtex orbitofrontal) em 

resposta a exposição a alimentos apetitosos, aumentando a probabilidade de ingestão de 

alimentos; e da área cerebral (giro pré-central) relacionada ao planejamento para 

adquirir e consumir alimentos (STICE et al., 2013). Indivíduos que fazem restrição 

alimentar ou estão privados de alimentação adequada por qualquer motivo são mais 

focados em alimentação e peso, em comida e em comer do que pessoas que se 

alimentam normalmente e são cognitivamente mais preocupados com comida e peso 

(POLIVY, 1996). 

 A análise destas questões por categorias encontrou que as gestantes do 1º 

trimestre pontuaram mais baixo do que as do 2º para a questão “com que frequência 

você sentiu vontade de comer exageradamente?”, o que pode ser explicado pelas 

necessidades nutricionais aumentadas do 2º trimestre gestacional e pela melhora dos 

sintomas de enjoo do início da gravidez, levando as gestantes a comerem mais nesta 

etapa. Além do mais, pode também ter havido uma interpretação subjetiva do que é 
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comer exageradamente, levando-as a classificarem equivocadamente sua vontade de 

comer como “exagerada”.  

Já para questão “com que frequência você tem pensado sobre o seu peso?” as 

gestantes com sobrepeso responderam pontuações maiores do que as de peso normal, 

dado em consonância com o resultado de que aquelas mais pesadas também tiveram 

maior pontuação no BSQ - e com o conhecimento de que pessoas com maior peso 

apresentam maior insatisfação corporal.  

 Encontrou-se correlação entre satisfação corporal mensurada pelo escore do 

BSQ e a questão “Com que frequência você tem pensado sobre o seu peso?” sendo que 

as gestantes que pensavam mais sobre seu peso tinham maior insatisfação corporal. 

Como se observou que as mais pesadas eram as com maior insatisfação corporal, estas 

eram, portanto, as que também pensavam mais em seu peso. O pensar mais no peso aqui 

parece então relacionado ao excesso de peso em si, e não à gestação necessariamente - 

uma vez que os índices de insatisfação corporal não foram piores para gestantes no 2º e 

3º trimestres da gestação. De qualquer forma, este estudo é transversal e não é possível 

saber se as mesmas gestantes evoluiriam de maneira diferente se analisadas nos três 

trimestres. Um estudo longitudinal com esta temática com adolescentes grávidas pode 

também ser interessante para elucidar estas questões. 

 Até o momento, não se tem conhecimento de trabalhos que avaliaram práticas 

não saudáveis para controle de peso e nem comportamentos de risco para transtornos 

alimentares em adolescentes gestantes. No presente estudo, diferentemente do que se 

imaginava, tais práticas foram menos frequentes do que as encontradas em estudos 

brasileiros com adolescentes não grávidas.  

LEAL (2013) investigou fatores associados ao comer transtornado e a práticas 

não saudáveis para controle de peso em adolescentes em São Paulo-SP e encontrou, 



 

75 

 

entre adolescentes do sexo feminino, prevalência de pular refeições de 30,4% e de 

comer muito pouca comida de 31,3%. Ao buscar identificar fatores associados ao comer 

transtornado e às práticas não saudáveis para controle de peso segundo o sexo, a autora 

constatou associação com a prática de dietas restritivas e a satisfação corporal. 

FERREIRA e VEIGA (2008b), em estudo semelhante, porém investigando apenas 

comportamento de risco para TA em adolescentes no Rio de Janeiro-RJ encontraram 

que 24,7% das adolescentes restringiam a alimentação ao menos uma vez por semana.  

 Por outro lado, o comportamento de risco para TA mais frequente no presente 

estudo, a compulsão alimentar (CA), apresentou prevalência um pouco mais alta do que 

a de outros trabalhos com adolescentes não grávidas e grávidas adultas. LEAL (2013) 

encontrou prevalência de 11,9% de CA entre adolescentes do sexo feminino e 

FERREIRA e VEIGA (2008b) de 37,7%. 

 SOARES et al. (2009), ao investigarem a prevalência de comportamentos 

alimentares inadequados em grávidas adultas no Rio Grande do Sul-RS, observaram 

prevalência de 17,3% de CA durante a gestação; e NUNES et al., (2014) encontraram 

19,2% de CA no período gestacional também de adultas também no Rio Grande do Sul-

RS. EASTER et al. (2013), constataram que 8,8% das gestantes apresentavam este 

comportamento inadequado ao avaliar sintomas de TA no início da gestação em uma 

população de gestantes adultas no Reino Unido. 

 VALE et al. (2011), estudando comportamentos de risco para TA em 

adolescentes em Fortaleza-CE encontraram que um terço utilizava a comida para 

reduzir ansiedade, e 17,9% delas se voltava para a comida a fim de aliviar algum tipo de 

desconforto. Segundo os autores, essa associação entre comida e redução da ansiedade 

cria uma situação extremamente favorável para o surgimento de problemas como comer 

compulsivo e obesidade. 
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 Verifica-se, portanto, que os resultados aqui observados para CA foram mais 

altos do que todos os estudos aos quais se puderam comparar (LEAL, 2013; EASTER et 

al., 2013; SOARES et al., 2009; FERREIRA e VEIGA, 2008b), o que pode sugerir que 

gestação e adolescência, ocorrendo concomitantemente, podem representar pior 

predição para o desenvolvimento de compulsão, sendo necessários mais estudos e com 

amostras de maior tamanho para confirmar essa hipótese. 

Deve-se, no entanto, considerar que a pergunta sobre CA pode não ter sido 

adequadamente interpretada, uma vez que o conceito de CA – “comer uma quantidade 

de comida muito maior do que outra pessoa comeria” – é um tanto subjetivo. Embora o 

conceito estivesse explicado por escrito - seguindo as diretrizes do estudo de avaliação 

do instrumento para aplicação em adolescentes no Brasil (FERREIRA e VEIGA, 

2008a), a pergunta pertencia a um questionário de autopreenchimento, e não houve 

oportunidade para se avaliar com mais detalhes ou dar maiores explicações sobre o 

conceito de compulsão alimentar. De qualquer forma, apenas uma avaliação qualitativa 

permitiria um entendimento mais amplo sobre o que as adolescentes entendiam por CA; 

e obviamente o resultado de 41,8% para CA nesta amostra não significa que as 

gestantes tinham um TCA – um transtorno alimentar especificamente. 

 De qualquer forma, o estudo de LEAL (2013) e FERREIRA e VEIGA (2008a) 

usaram o mesmo instrumento, com a mesma explicação e tiveram valores menores - 

especialmente na amostra de São Paulo. Estudos futuros com gestantes adolescentes 

podem objetivar uma avaliação mais completa sobre este comportamento, uma vez que 

a presença de CA tem efeitos negativos, especialmente na gestação. 

  LINNA et al. (2014) observaram que a CA estava positivamente associada com 

hipertensão materna, longa duração do primeiro e do segundo estágios do trabalho de 

parto e nascimento de bebês grandes para a idade gestacional - além de estar também 
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associada com risco elevado de aborto (LINNA et al., 2013). Já segundo NUNES et al. 

(2012), a CA pode não afetar as consequências perinatais, mas afeta o ganho de peso 

gestacional - que foi significantemente mais alto naquelas que apresentaram este 

comportamento alimentar no estudo. 

 CROW et al. (2008) em estudo prospectivo com gestantes com transtornos 

alimentares, observaram que a CA diminuiu no período gestacional em relação ao 

período anterior à gravidez, mas voltou aos níveis iniciais no período pós-parto. Desta 

forma, a presença de CA durante a gestação - mesmo que se apresente como um TA de 

baixa frequência e/ou duração limitada - merece cuidado por parte da equipe que 

acompanha o pré-natal, pois pode se agravar no período pós-parto. 

  No presente estudo não foi encontrada associação entre CA ou pular refeições e 

satisfação corporal. Talvez o tamanho limitado da amostra tenha impedido o achado de 

associações significantes, ou ainda variáveis diferentes das analisadas possam responder 

pela presença de CA ou a prática de pular refeições. Mas, embora se tenha encontrado 

que a insatisfação corporal tenha sido maior naquelas de maior peso, estes 

comportamentos não foram mais frequentes para as com sobrepeso e obesidade, nem se 

mostraram diferentes em relação ao estado nutricional.  

 Com relação à preocupação com peso e forma física antes e após o início da 

gestação foi encontrada diferença para a percepção do peso antes e depois em relação ao 

estado nutricional. As gestantes que estavam no peso certo durante a gravidez mudaram 

sua percepção de peso após o início da gestação, passando a se considerar acima do 

peso. Provavelmente as alterações no peso e na forma corporais típicas da gestação 

façam a mulher se sentir maior ou mais “gorda”, mesmo que esteja com o ganho de 

peso adequado.  
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 Outros estudos apontam também problemas de superestimação do tamanho 

corporal na gravidez (HEINBERG e GUARDA, 2002), ou tendência em exageram seus 

corpos (SLADE, 1977), ou mudanças negativas na imagem corporal durante a gestação 

– mesmo tendo peso normal antes de engravidar (FOX e YAMAGUCHI, 1997).  

 MENEZES e DOMINGUES (2004) encontraram que 67,43% das gestantes 

adolescentes estavam eutróficas no período pré-gestacional; mas que 89,3% 

consideravam seu peso acima do normal antes do início da gestação (mas não avaliaram 

a diferença entre antes e depois do início da gestação). No presente estudo, as 

adolescentes se comportaram de maneira diferente: tanto no período pré-gestacional 

como após o início da gestação, a grande maioria considerava que estava no peso certo. 

 Muitas mulheres apresentam dificuldade em ter experiências positivas em 

relação ao seu corpo durante a gestação, em função das pressões sociais e culturais, 

principalmente da mídia (DUARTE, 2003; HEINBERG e GUARDA, 2002), o que 

influencia a percepção de seu corpo e sua imagem corporal (DUARTE, 2003). 

Imaginava-se que na adolescência esta pressão poderia ser ainda maior, no entanto, para 

a maioria das adolescentes gestantes avaliadas no presente estudo, isso parece não ter 

ocorrido. Embora para algumas delas a percepção de peso fosse equivocadamente acima 

do normal, a maioria estava satisfeita com seu corpo e não tinha problemas com a 

imagem corporal. É possível que estas gestantes, justamente por serem adolescentes, se 

comportem de maneira diferente das gestantes adultas. Pode ter havido uma maior 

despreocupação, própria da idade e da inexperiência desta população.  

Em relação às percepções de mudanças corporais, antes e após o início da 

gravidez e a satisfação corporal, encontrou-se que as gestantes com peso normal ou com 

baixo peso apresentavam mais satisfação com seus corpos nos dois períodos. Tal 
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associação também era esperada uma vez que se encontrou que as mais pesadas 

apresentaram maior insatisfação.  

CAIROLLI (2009) também encontrou dependência entre o peso e a satisfação 

corporal; porém, em seu estudo, os grupos de baixo peso, sobrepeso e obesidade 

estavam associados à insatisfação corporal, ou seja, as gestantes que não se 

encontravam dentro do grupo no qual o peso gestacional é adequado apresentaram 

maior insatisfação corporal do que as que estavam com peso adequado.  

No presente estudo, a satisfação corporal da maioria pode se dever justamente 

ao fato dela estar no peso adequado (ou mesmo abaixo dele), uma vez que tem sido 

crescente o número de adolescentes com preocupação excessiva com o peso e com 

medo de engordar (FERREIRA e VEIGA, 2008b). Como no presente estudo se 

encontrou menos insatisfação corporal e comportamentos inadequados do que para 

adolescentes não grávidas ou para grávidas adultas, alguns questionamentos emergem: o 

fato de estarem grávidas foi protetor para estas adolescentes? O fato de serem 

adolescentes e talvez menos “preocupadas” foi um fator protetor para estas gestantes? 

STENBERG e BLINN (1993) observaram que adolescentes gestantes tinham 

sentimentos negativos sobre si mesmas conforme as transformações corporais ocorriam 

e, embora seus sentimentos sobre seus corpos fossem mais positivos do que aqueles 

sobre elas mesmas, os sentimentos sobre seus corpos permaneciam negativos ao longo 

da gestação, com as adolescentes se descrevendo como gordas e feias. Diferentemente 

da literatura, as gestantes do presente estudo apresentaram, em sua maioria, satisfação 

com a imagem corporal e atitudes positivas em relação ao ganho de peso, inclusive com 

a maioria das gestantes respondendo “concordo” e “concordo totalmente” para questões 

referentes ao fator “bem estar com a gravidez” da escala AGPG (“Eu acho bonito uma 
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mulher grávida”, “Eu me orgulho de parecer grávida”, “Eu gosto de usar roupa de 

grávida”). 

 Em relação ao comportamento alimentar em função da percepção das mudanças 

corporais, encontrou-se que quem dava maior importância ao peso e forma antes de 

engravidar, respondia mais para estar faminta, para estar cheia depois de comer e para 

vontade muito forte de comer alimentos específicos. Ou seja, as mais preocupadas com 

o peso e a forma física antes de engravidarem (e, portanto, imagina-se com mais medo 

de engordar) podem tentar restringir a alimentação ficando mais famintas, com vontades 

específicas e também cheias depois de comer. Sabe-se que a restrição alimentar tem 

como resposta o aumento da fome fisiológica e do desejo por alimentos ricos nos 

nutrientes que estão sendo restringidos - o que pode levar à compulsão alimentar. Além 

disso, há também um mecanismo psicológico que gera compulsão após restrição, uma 

vez que, ao “fazer dieta” há frustração e estresse por não poder comer o suficiente ou 

seus alimentos favoritos e por constante oposição a uma necessidade biológica. Ainda, 

indivíduos que estão restringindo a alimentação mostram uma série de mudanças 

cognitivas, comportamentais e emocionais: tornam-se mais focados em alimentação e 

peso, pensam mais em comida e em comer do que pessoas que se alimentam 

normalmente e são mais preocupados com comida e peso (POLIVY, 1996). 

As gestantes adolescentes do presente estudo apresentaram em geral atitudes 

positivas em relação ao ganho de peso, como se pode observar pela pontuação total da 

AGPG e também pelas respostas analisadas questão por questão. Estes resultados estão 

em concordância com os estudos que utilizaram a mesma escala (AGPG) em gestantes 

adolescentes (STEVENS-SIMON et al., 1993; GUTIERREZ, 1999; MENEZES e 

DOMINGUES, 2004); e, para STEVENS-SIMON et al. (1993) vão contra a ideia 
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comum de que adolescentes grávidas mais novas são mais preocupadas em estarem 

magras do que grávidas adolescentes mais velhas ou do que grávidas adultas.  

 No estudo de PALMER et al. (1985), que originou a escala AGPG, embora 

avaliando grávidas adultas, também foi observado que mais da metade das gestantes 

tinham atitudes positivas em relação ao ganho de peso na gestação. Também se 

observaram atitudes positivas em relação ao ganho de peso na maioria das gestantes no 

único trabalho brasileiro até o momento que usou a mesma escala com gestantes 

adolescentes (MENEZES e DOMIGUES, 2004).  

 Ao contrário da “hipótese” deste estudo, as adolescentes gestantes avaliadas, em 

sua maioria, não apresentavam insatisfação corporal e nem atitudes negativas em 

relação ao ganho de peso na gestação. É possível que a gestação, ao contrário do que se 

pressupôs, constituiu, para esta amostra, um fator protetor para insatisfação corporal e 

problemas dela decorrentes. Assim como demonstrado para gestantes adultas em alguns 

estudos já mencionados, a gestação é um período em que a mulher se liberta das 

pressões para ser magra e o corpo maior representa o próprio estado normal e adequado 

da gestação. Ainda, as adolescentes pesquisadas, embora não pertencessem a classes 

socioeconômicas muito baixas em sua maioria, também não se classificaram nas classes 

mais elevadas, o que pode ter sido outro fator protetor para insatisfação corporal, uma 

vez que a maior renda pode se relacionar à maior insatisfação corporal e atitudes 

inadequadas para com corpo e alimentação (JEFFERY e FRENCH, 1996). 

 Encontrou-se ainda que as gestantes do 2º trimestre tiveram atitudes mais 

positivas (maior AGPG) do que as do 3º trimestre. Também as do 2º trimestre 

apresentaram menor incômodo com o ganho de peso (maior escore fator 1), menor 

preocupação com peso (maior escore fator 2), e maior bem estar com a gravidez (maior 

fator 3) do que as do 3º trimestre. Estes resultados revelam atitudes mais positivas em 
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relação ao ganho de peso nas gestantes que estavam em fase não tão avançada da 

gestação. Conforme a gravidez avança, o ganho de peso também aumenta, com maior 

desconforto, barriga pesando mais, inchaço (SIMAS et al., 2013); os seios aumentam e 

o abdômen também sofre mais expansão de volume (COSTA et al., 2010). Com o início 

do nono mês o feto desenvolve-se mais rapidamente, aumentando peso e volume; as 

contrações fisiológicas se intensificam e o corpo ajusta seus mecanismos de postura 

para manter a estabilidade (SOIFER, 1992). Somando-se a estes fatores, que geram 

desconforto, a proximidade do parto aumenta ainda mais a ansiedade já existente no 

último trimestre de gestação (SOIFER, 1992).  

 A análise para questões selecionadas da AGPG que poderiam refletir piores 

atitudes encontrou que gestantes mais pesadas referiram que não ganhariam 16 kg, nem 

18 kg mesmo se isso significasse que seus bebês seriam mais saudáveis. 

 No trabalho de GUTIERREZ (1993), apesar das atitudes positivas em relação ao 

ganho de peso para maioria das adolescentes, entre aquelas com maiores pesos pré-

gestacionais, as atitudes foram mais negativas, o que sugere que insatisfação corporal ou 

com o peso pioram as atitudes em relação ao ganho de peso na gestação. Tais resultados 

foram semelhantes aos achados no presente estudo e aos observados por MENEZES e 

DOMINGUES (2004). No geral, ambos encontraram atitudes positivas em relação ao 

ganho de peso na gestação por parte das adolescentes grávidas avaliadas.  

No estudo de Goiânia-GO foi encontrado que as questões 10 (Eu ganharia 18 kg 

(máximo recomendado para uma grávida de baixo peso) se isto pudesse significar que 

meu bebê seria mais saudável) e 18 (Eu ganharia 16 kg (máximo recomendado para 

uma grávida de peso normal) se isto pudesse significar que meu bebê seria mais 

saudável) tiveram as maiores médias de respostas, o que indicaria que as gestantes 

apresentaram certa preocupação com o ganho de peso, mas quando este está associado 
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ao bebê, a preocupação fica em segundo plano (MENEZES e DOMINGUES, 2004). No 

presente estudo, estas duas questões também tiveram os maiores percentuais de resposta 

para as opções “concordo totalmente” e “concordo”, sugerindo que a preocupação com 

o bem estar do bebê é mais importante do que aquela com o peso.   

Em relação aos fatores ou subescalas da AGPG foi encontrada associação entre 

os fatores 1 (incômodo com o ganho de peso), 2 (preocupação com o peso) e 3 (bem 

estar com gravidez) e trimestre gestacional - com as gestantes do 2º trimestre pontuando 

mais em relação às do 3º. Tal resultado era de alguma forma esperado, uma vez que 

pontuações maiores significam respostas mais positivas e as gestantes do 2º trimestre 

deviam estar menos incomodadas com o ganho de peso do que as do 3º - fase em que o 

ganho e a as transformações corporais são mais intensas e rápidas. O mesmo é 

verdadeiro para preocupação com o peso: para as gestantes do 2º trimestre o ganho de 

peso ainda ocorrerá por mais meses, sendo natural que elas pontuem mais e, portanto, 

estejam mais “positivas” quanto a esta preocupação do que as do 3º trimestre. O bem 

estar com a gravidez também é maior anteriormente ao 3º trimestre (em função das 

alterações fisiológicas já mencionadas), sendo condizente o resultado encontrado de 

maior pontuação no 2º trimestre em relação o 3º.  

 As questões 1, 3, 4, 9, 12, 13, 15, 16 e 17 da AGPG, para as quais as respostas 

“concordo” ou “concordo totalmente” (pontuações 1 e 2); e 10 e 18, cujas respostas 

“discordo” e “discordo totalmente” (pontuações 1 e 2), representam atitudes mais 

negativas em relação ao ganho de peso na gestação, foram analisadas separadamente. 

Para quase todas elas (3, 4, 9, 10, 12, 13, 16, 17 e 18), a minoria das respostas foi 

referente a atitudes mais negativas em relação ao ganho de peso (pontuações 1 e 2) - 

com exceção das questões 10 (“Eu ganharia 18kg – máximo recomendado para uma 

grávida de baixo peso – se isso significasse que meu bebê seria mais saudável”) e 18 
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(“Eu ganharia 16kg – máximo recomendado para uma grávida de peso normal – se 

isso significasse que meu bebê seria mais saudável”) para gestantes com maior IMC 

atual, que apresentaram maior frequência de respostas discordando de tais afirmações. 

Neste caso, parece mesmo que as gestantes com sobrepeso e obesidade apresentam 

maior preocupação ou medo de maior ganho de peso - provavelmente relacionado a 

preocupações estéticas, já que foi o grupo que apresentou insatisfação corporal.  

 No grupo de gestantes como um todo, apenas para a questão 1 (“Eu me 

preocupo com a possibilidade de ficar gorda durante esta gravidez”) praticamente 

metade da amostra respondeu “concordo” ou “concordo totalmente” (pontuações 1 e 2) 

– apontando que o medo de ficar gorda é frequente na gestação de qualquer forma – 

mesmo para gestantes que se apresentam de forma geral satisfeitas com sua imagem 

corporal e com atitudes positivas com relação à gestação.  

 Também para a questão 15 (“Eu acho que a mulher deve ser especialmente 

cuidadosa para não ficar gorda durante a gravidez”) a maioria respondeu “concordo” 

ou “concordo totalmente”, o que colocaria esta questão como a de “pior atitude em 

relação ao ganho de peso”. No entanto, de forma geral as orientações de saúde parecem 

ir mesmo em direção a orientações que previnam o excesso do ganho de peso durante a 

gestação, e não se pode, portanto, a firmar que este resultado represente de verdade uma 

atitude “negativa”. 

 Os achados acima discutidos estão de qualquer forma de acordo com o resultado 

geral de satisfação corporal para estas gestantes e, também atitudes positivas em relação 

ao ganho de peso.  

  Devido a este ser o primeiro estudo com a escala AGPG após o processo de 

adaptação transcultural, não é possível fazer comparações com outros estudos no Brasil. 

No entanto, a escala apresentou boa confiabilidade em relação aos quatro fatores 
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propostos, se mostrando útil para avaliar diferentes aspectos em relação às modificações 

corporais e ganho de peso na gestação, sendo a primeira adaptada à língua portuguesa e 

que pode avaliar diferentes atitudes quanto ao ganho de peso na gestação, como 

“incômodo com o ganho de peso”, “preocupação com o peso”; “bem estar com a 

gravidez e “ganharia mais peso se necessário”. A escala mostrou-se ser de fácil 

entendimento (praticamente não houve dúvidas ou dificuldades por parte das 

adolescentes ao respondê-la), sendo que, portanto, pode ser utilizada em gestantes 

adultas e adolescentes, mesmo de baixa escolaridade. 

 Diferentemente de outros estudos, que revelam insatisfação corporal ou aspectos 

negativos em relação ao ganho de peso na gestação por parte de adolescentes ou de 

grávidas adultas, os resultados obtidos pela AGPG neste e em outros estudos com 

adolescentes (MENENZES e DOMINGUES, 2004; GUTIERREZ, 1999; STEVENS-

SIMONS et al., 1993), mostraram atitudes positivas em relação ao ganho de peso na 

gestação para a maioria; o que pode reforçar a ideia de que na gestação, a preocupação 

maior é com o bem estar do bebê e o desenvolvimento de uma gestação saudável, com 

um ganho de peso adequado, sendo deixadas de lado maiores preocupações com o corpo 

e forma física e intenções de controlar a alimentação para fins de emagrecimento. Neste 

sentido, a escala AGPG mostrou atingir seu propósito: medir atitudes em relação ao 

ganho de peso e aspectos a ele ligados, podendo ainda explorar os 4 fatores propostos. 

Comparando-se o tamanho amostral deste estudo com o único estudo no Brasil 

utilizando a escala (MENEZES e DOMINGUES, 2004), o tamanho relativamente 

pequeno da amostra não pareceu ser um fator que fez diferença para os resultados, uma 

vez que o número de adolescentes em Goiânia-GO foi mais do que o dobro (132) do 

que na presente pesquisa e os resultados encontrados foram semelhantes. 
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 A regressão logística entre variáveis independentes e as variáveis dependentes 

satisfação corporal, compulsão alimentar e pular refeições trouxe alguns dados 

interessantes, pois mesmo em geral a amostra tendo baixa magnitude de insatisfação 

corporal e atitudes positivas com relação às mudanças corporais da gestação, evidenciou 

algumas particularidades.  

Foi demonstrado que a menor classe social foi igual menor risco de compulsão. 

Este achado é compatível com os de VALE et al. (2011), que encontraram que os 

comportamentos de risco para TA em adolescentes do sexo feminino no nordeste do 

Brasil não se distribuíam de maneira uniforme entre os estratos estudados, com mais 

adolescentes em “situação de risco” para TA nos colégios particulares do que nos 

públicos. Para os autores, o desejo de ser magra é semelhante nos diferentes níveis 

econômicos, mas as adolescentes de colégios particulares (por pertencerem a um estrato 

socioeconômico mais alto, e, provavelmente, terem maior acesso a informações sobre 

dietas e outras práticas para controlar e perder peso) seriam mais estimuladas a se 

voltarem para as práticas restritivas, que têm como consequência a compulsão alimentar 

(POLIVY, 1996). ALVARENGA et al. (2013) também encontraram que a prevalência 

de fazer dieta e uso de métodos compensatórios para controle de peso era mais baixa em 

universitárias de famílias nas quais o chefe tinha escolaridade mais baixa (e, portanto, 

supõe-se de menor renda).  

 A análise de regressão evidenciou também que aquelas que concordavam em 

ganhar 16 kg (se isto significasse um bebê saudável) tinham menor chance de ter 

compulsão alimentar. Pode ser que as gestantes com preocupação maior com o 

desenvolvimento saudável de seus bebês, fizessem menos restrição e controle alimentar 

severo - o que levaria à compulsão alimentar, conforme anteriormente mencionado. 
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 Encontrou-se ainda que as de maior peso tivessem chance aumentada de pular 

refeição, ou seja, a insatisfação com o peso corporal (maior nas mais pesadas) pode 

levar a esta prática não saudável para controle de peso. Também aquelas que 

responderam que a percepção do corpo e forma física antes da gestação era mais 

importante tiveram chance aumentada de pular refeição.  

ALVARENGA et al. (2013), ao avaliar o comer transtornado em universitárias 

brasileiras, também encontraram maior prevalência de ficar sem comer e pular refeições 

entre aquelas com sobrepeso e obesidade. NEUMARK-SZTAINER et al. (2006) 

também observaram que níveis mais baixos de satisfação corporal prediziam níveis 

mais altos de comportamentos não saudáveis para controle de peso em adolescentes do 

sexo feminino nos EUA.  

A importância dada ao corpo e forma física antes da gestação pode representar 

uma preocupação exagerada com estes aspectos, o que pode levar a práticas não 

saudáveis para controle de peso, caso haja também insatisfação corporal (NUNES et al., 

2001; NEUMARK-SZTAINER et al., 2006). NUNES et al. (2001) sugeriram que a 

autopercepção do peso corporal tem forte influência sobre o comportamento alimentar, 

ou seja, a supervalorização do peso parece ser realmente um dos fatores de risco mais 

significativos para a adoção de comportamentos alimentares inadequados ou práticas 

não saudáveis para controle do peso. 

 Também quanto a pular refeições, encontrou-se que discordar sobre estar 

envergonhada com o quanto está engordando na gestação diminui de maneira 

importante a chance desta prática. Estes achados sugerem que o ganho de peso e a 

importância que se dá para o peso e forma física dentro dos padrões valorizados pela 

sociedade são importantes contribuidores para a insatisfação corporal – que pode levar a 

práticas não saudáveis para controle de peso. LEAL (2013) apontou que a satisfação 
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corporal foi fator protetor para práticas não saudáveis para controle de peso entre 

adolescentes do sexo feminino em São Paulo-SP. 

 Por fim, a chance de pular refeições também foi aumentada para aquelas que 

concordavam que gostariam de ganhar menos do que o recomendado; tal concordância  

revela preocupação com o peso e/ou ganho de peso ou pode também representar 

insatisfação corporal a ponto de desencadear práticas não saudáveis para controle de 

peso. MENEZES e DOMINGUES (2004) encontraram para esta questão (4 da escala 

AGPG) pontuação média abaixo do ponto de corte, significando atitude negativa em 

relação ao ganho de peso na gestação. 

Desta forma, os dados da regressão evidenciam que entre as adolescentes 

grávidas aquelas de menor classe social e menor preocupação com ganho de peso, e 

menor vergonha sobre seu estado corporal atual têm menor risco de atitudes não 

saudáveis. Já aquelas mais pesadas (e mais insatisfeitas com sua imagem corporal) e 

mais preocupadas com ganho de peso (desejando ganhar menos do que o recomendado) 

têm maior risco de atitudes não saudáveis. Tal resultado pode direcionar o foco de 

atenção para quais adolescentes gestantes merecem maior cuidado em relação a estas 

práticas na avaliação pré-natal. 

5.1 Limitações do estudo 

 

 Este foi um estudo inédito em seus objetivos e população, portanto, não foi 

possível estabelecer um tamanho amostral exato para sua execução. Como mencionado, 

a amostra incluiu todo universo possível dentro do serviço especializado que foi local de 

estudo. De qualquer forma, o pequeno tamanho amostral pode não ter sido suficiente 

para evidenciar associações significativas e dados mais condizentes com a literatura 

com relação à satisfação corporal e comportamentos alimentares entre adolescentes e 



 

89 

 

grávidas. Por outro lado, pode ser que realmente esta amostra, por suas peculiaridades, 

tenha mesmo menos problemas com o corpo e a alimentação, mesmo vivenciando ao 

mesmo tempo a gestação e a adolescência. 

 Outra limitação a ser considerada é o uso da escala AGPG – que foi o primeiro 

no cenário nacional após processo de adaptação transcultural, não permitindo, portanto, 

parâmetros de comparação. De qualquer forma, o estudo de adaptação transcultural 

evidenciou boas propriedades para esta escala e acredita-se que ela tenha capacidade de 

avaliar de maneira apropriada o que se propõe. 

 Assim como para qualquer escala de autopreenchimento, deve-se considerar que 

algumas questões podem não ter sido interpretadas de maneira exata devido ao seu 

caráter subjetivo - como a questão sobre comer exageradamente e a sobre compulsão 

alimentar. De qualquer forma, uma exploração mais ampla só seria possível em um 

estudo qualitativo – de condução mais complexa na área da nutrição. 

Deve-se considerar também que outras variáveis, além das aqui exploradas 

(como a autoestima, suporte familiar, estado de humor, fase de desenvolvimento 

puberal, entre outros) poderiam explicar alguns dos achados, o que exigiria uma 

avaliação mais completa e com uso de outros instrumentos. Mas, o fato da gravidez ser 

planejada ou não, do pai da criança estar presente ou não (o que pode de alguma forma 

representar “suporte”) não apresentaram associação com a satisfação corporal ou 

atitudes em relação ao ganho de peso na gestação. Também a idade da adolescente (o 

que pode de alguma forma ter relação com estágio puberal) não mostrou associação 

com as variáveis de desfecho analisadas - apenas marginalmente para pular refeições. 

 Por fim, em se tratando de um estudo de corte transversal, não foi possível o 

estabelecimento de causa e efeito, o que traria maiores esclarecimentos e possibilitaria 

melhor comparação com a literatura existente.  
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6  CONCLUSÕES 

  

 As gestantes deste estudo, em sua maioria, apresentaram atitudes positivas em 

relação ao ganho de peso na gestação e estavam satisfeitas com seus corpos:  

 - verificou-se que aquelas com sobrepeso pensavam menos em comida do que as 

de peso normal; e as com sobrepeso também pensavam menos em comer do que as de 

baixo peso e de peso normal; 

- com relação ao trimestre gestacional, aquelas do 1º trimestre sentiram mais 

vontade de comer exageradamente do que as 2º (mas considera-se que pode ter havido 

uma interpretação subjetiva do que é comer exageradamente); 

- considerando-se o estado nutricional, as gestantes com sobrepeso pensavam 

mais em seu peso do que as de peso normal. Dado em consonância com o resultado de 

que as mais pesadas também apresentaram maior insatisfação corporal e da correlação 

positiva entre estas duas variáveis; 

- práticas não saudáveis para controle de peso foram menos frequentes do que as 

encontradas em estudos brasileiros com adolescentes não grávidas, sendo as mais 

frequentes: pular refeições e comer muito pouca comida; 

- a compulsão alimentar foi o comportamento de risco para transtorno alimentar 

mais presente, e apresentou prevalência um pouco mais alta do que a de outros trabalhos 

com adolescentes não grávidas e grávidas adultas (mas deve-se considerar a 

subjetividade da questão e possível superestimação deste resultado). 

 Não foi encontrada associação entre satisfação corporal e compulsão alimentar 

ou entre satisfação corporal e pular refeições, nem mesmo com diferenciação do estado 

nutricional, embora as gestantes com sobrepeso e obesidade fossem mais insatisfeitas. 
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 Por fim, se evidenciou que entre as adolescentes grávidas aquelas de menor 

classe social e menor preocupação com ganho de peso, e menor vergonha sobre seu 

estado corporal atual tiveram menor risco de atitudes não saudáveis. Já aquelas mais 

pesadas (e mais insatisfeitas com sua imagem corporal) e mais preocupadas com ganho 

de peso tiveram maior risco de atitudes não saudáveis. 

6.1 Recomendações 

 

 Algumas recomendações podem ser feitas para futuros estudos. Um novo estudo 

com esta população, com tamanho amostral maior poderia – talvez – evidenciar outros 

achados. Novas questões poderiam ser também incorporadas, objetivando-se avaliar 

autoestima, humor, suporte familiar – entre outros. Um estudo longitudinal permitiria 

também entender a evolução da satisfação corporal e dos comportamentos alimentares 

ao longo do processo gestacional. 

 Inclusive uma avaliação das variáveis de desfecho poderia ser realizada no 

período pós-gestacional; e uma exploração das mesmas no cuidado do bebê, presença 

do aleitamento materno, alimentação e evolução do peso da mãe trariam dados 

interessantes. 

Como as questões referentes ao que é compulsão alimentar e a comer 

exageradamente são subjetivas, poderia se aplicar como entrevista pessoal e não 

autopreenchimento; mais ainda, seria interessante que estes conceitos fossem 

explorados de maneira qualitativa. 

 Embora a frequência de comportamentos de risco para transtornos alimentares 

tenha sido baixa, a relativamente alta frequência de compulsão alimentar sugere 

necessidade de se avaliar com cuidado este comportamento durante a gestação, e de se 
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abordar o tema e as questões emocionais envolvidas na alimentação nas orientações 

individuais ou em grupo para este público nos serviços de saúde. 

 Considerando-se que algumas adolescentes apresentaram maior risco de atitudes 

inadequadas, sugere-se também que os serviços pré-natal observem com cuidado 

aquelas mais preocupadas com seu corpo e peso e mais insatisfeitas com a imagem 

corporal visando à prevenção do estabelecimento de comportamento inapropriados. 
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7  CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE MESTRADO – 

APRENDIZADOS E SIGNIFICADOS DESTA JORNADA 

 

 Diferentemente da maioria dos alunos da FSP-USP, que ingressa no mestrado 

logo em seguida à graduação, optei por fazer o curso após seis anos da minha formação 

como nutricionista. Tinha uma grande vontade de colocar em prática todo o 

conhecimento que havia adquirido, além de querer concluir algumas especializações e 

decidi adquirir experiência profissional antes de dar esse passo maior, que sabia me 

exigiria maior comprometimento e dedicação. Trabalhando como nutricionista em 

consultório de forma mais autônoma desde 2011, decidi que esse seria o momento 

adequado para programar minha entrada na pós-graduação para 2012, pois agora 

conseguia organizar meus próprios horários. Era “agora ou nunca” e o mestrado era um 

sonho antigo. Queria dar continuidade aos estudos, mesmo não sabendo ao certo onde 

isso me levaria. 

 Após minha passagem pelo aprimoramento no AMBULIM – Ambulatório de 

Transtornos Alimentares do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas – FMUSP 

em 2010-2011, encerrei o curso com um trabalho de conclusão sobre a influência das 

informações da mídia televisiva sobre emagrecimento no comportamento alimentar. A 

partir disso, decidi continuar estudando o assunto influência da mídia no 

comportamento alimentar e no desenvolvimento de transtornos alimentares em 

adolescentes, por ser uma das populações mais vulneráveis a estas questões e decidi me 

inscrever no processo seletivo da pós-graduação da FSP.  

 Ao ingressar no mestrado de fato e conversando melhor com minha orientadora, 

tive a ideia de investigar gestantes no lugar de adolescentes, pois algumas “notícias” ou 

informações da influência da mídia sobre esta população em relação às questões 
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corporais e preocupação com o ganho de peso na gestação estavam em evidência. Neste 

caso, minha orientadora sugeriu então que o estudo fosse feito com gestantes 

adolescentes, já que exatamente esta população ainda não tinha sido muito avaliada sob 

esta ótica no Brasil. Assim foi nascendo o projeto de avaliar as atitudes em relação ao 

ganho de peso na gestação, a partir também do achado de um artigo americano que 

propunha uma escala específica para este fim, o que também gerou um trabalho paralelo 

de adaptação transcultural deste instrumento, e ao qual foram sendo adicionadas muitas 

variáveis interessantes para se analisar concomitantemente, como comportamento 

alimentar, presença de comportamentos de risco para transtornos alimentares, satisfação 

corporal e outros que entraram ou não no projeto final porque, por se tratar de um 

estudo inédito, eram muitas as ideias de investigação e associações, mas nem todas 

tornariam o trabalho viável! 

 Logo no início do curso em 2012, comecei a sentir as dificuldades de voltar a ser 

uma aluna da FSP, onde a pós-graduação privilegia aqueles que têm disponibilidade 

para a dedicação exclusiva ao seu projeto: eram aulas quase todos os dias da semana e 

em um deles ficava na faculdade o dia todo, tendo três disciplinas ao dia, nem na 

graduação era assim! Levei um susto, pois, além disso, era exigido muito tempo de 

dedicação extra-aula para leitura de artigos e preparações constantes de seminários, 

além de outros trabalhos e provas. E eu não estava mais habituada à vida de acadêmica. 

Mas fui me organizando para conciliar o meu trabalho com a conclusão das disciplinas, 

de forma a ter um bom aproveitamento. Ao mesmo tempo essa fase foi muito 

interessante porque pude ver novamente, após algum tempo, o grande contraste entre a 

teoria e a prática, como as formas de avaliação nutricional, por exemplo, e suas 

diferenças entre o que pode ser feito na área clínica e o que é preconizado como padrão-
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ouro e é usado em nível populacional. Pude também reciclar alguns conhecimentos, o 

que foi bastante útil.  

 O segundo ano, de coleta de dados, que parecia a princípio mais tranquilo, 

surpreendeu por ter sido tão trabalhoso também na coleta e análise de dados para o 

artigo científico que comecei a escrever e depois tive que readaptar, já que não foi 

aceito na primeira tentativa. E nem na segunda. Além disso, também dei início à escrita 

da dissertação.  

 Ainda vale destacar que o aprendizado com o contato com o universo das 

adolescentes grávidas nesta época foi bastante interessante e enriquecedor; foi possível 

perceber o quanto essa população e de gestantes em geral, precisa de mais informação e 

esclarecimentos. Nas conversas informais com elas ou ao fazer “grupo” de orientação 

ouvi muitas crenças populares fortemente presentes na vida daquelas jovens como o 

consumo de cerveja preta para “ter mais leite”, ou de “chá de umbigo” (referindo-se ao 

cordão umbilical, que devia ser fervido para o preparo do tal chá. E tinha que ser de um 

menino!) para o bebê “dormir a noite inteira”. Também me surpreendi com o número de 

gestantes que dizia estar tendo vontade de consumir substâncias não alimentares durante 

a gestação como sabonete, sabão lava-roupas líquido etc., “mas eu não bebi”. Achava 

que picacismo não fosse comum, mas também ouvi várias histórias de parentes ou 

outras conhecidas das gestantes que apresentaram o transtorno na gestação. Percebi que 

é muito importante questionar vários aspectos, pois do contrário, elas não mencionariam 

o assunto e poderiam sofrer consequências mais sérias com estes comportamentos. 

 Mas o meu maior desafio mesmo foi a reta final, com a análise dos dados, e a 

escrita do restante da dissertação. Trabalhando além do mestrado, tive momentos de 

enorme dificuldade em me voltar para a dissertação, de escrever e de me concentrar, o 
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que foi bastante desgastante, pois o tempo passava muito rápido, deixando uma angústia 

ainda maior por ter dar conta de tudo a tempo.  

 Além dos aprendizados que a pesquisa trouxe para a minha formação acadêmica, 

posso, por fim, perceber com toda a clareza, o maior significado deste processo para a 

minha vida: a percepção do caminho que quero trilhar daqui para frente, sempre 

estudando, mesmo que fora da vida acadêmica, mas agora com a bagagem 

transformadora que o mestrado me proporcionou, ao me colocar obrigatoriamente em 

exercício constante de foco e organização. 
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Anexo 1 – Questionário demográfico 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA 
  

Pesquisa sobre atitudes alimentares e com o corpo 
          

Data da avaliação: ____ /____/ ________ 
 

1) Nome:  ___________________________________________________________________ 
 
2) Data de nascimento: _____/_____/_________  3) Idade: ______ anos 
 
4) Escolaridade: ____________________________________________________________ 
 
5) Estuda atualmente? (  ) Sim    (  ) Não        Série: ________________________________ 
 
6) Trabalha atualmente?  (  ) Sim  (  ) Não    Qual sua ocupação? _____________________ 
 
7) Com quem você mora? ____________________________________________________  
8) Estado civil: _____________________________ 
 
9) Marque um “X” no grau de instrução do pai da criança: 
Nomenclatura Antiga  Nomenclatura Atual  

Analfabeto/ Primário incompleto  Analfabeto/ Até 3ª série Fundamental/ Até 3ª série 1º Grau  

Primário completo/ Ginasial incompleto  Até 4ª série Fundamental / Até 4ª série 1º Grau  

Ginasial completo/ Colegial incompleto  Fundamental completo/ 1º Grau completo  

Colegial completo/ Superior incompleto  Médio completo/ 2º Grau completo  

Superior completo  Superior completo  

 
10) Escreva a quantidade de cada um dos itens abaixo que existem em sua casa: 

 Quantidade de itens 

 0 1 2 3 4 ou + 

Televisão em cores      

Rádio      

Banheiro      

Automóvel      

Empregada mensalista      

Máquina de lavar      

Videocassete e/ou DVD      

Geladeira      

Freezer (aparelho independente ou parte da geladeira duplex)      

 
11) Marque um “X” no grau de instrução do chefe da família: 
Nomenclatura Antiga  Nomenclatura Atual  

Analfabeto/ Primário incompleto  Analfabeto/ Até 3ª série Fundamental/ Até 3ª série 1º Grau  

Primário completo/ Ginasial incompleto  Até 4ª série Fundamental / Até 4ª série 1º Grau  

Ginasial completo/ Colegial incompleto  Fundamental completo/ 1º Grau completo  

Colegial completo/ Superior incompleto  Médio completo/ 2º Grau completo  

Superior completo  Superior completo  

 
12) Quantas pessoas moram na casa? ________ 
 
13) Idade gestacional: ________ semanas ou ________ mês 
 
14) Peso atual: _______ kg    15) Altura atual: _______ m     16) IMC atual: ________kg/m

2
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17) Peso pré-gest.: _____kg  18) Altura pré-gest.: ______m  19) IMC pré-gest.: ____ kg/m
2
 

 
20) Primeira gravidez? (  ) Sim    (  ) Não     
 
Se não, quantos filhos já teve? ______ Qual a idade dele(s)?_____________ Tipo de parto: (  ) 
normal (  ) cesárea  
 
Nascido(s): a termo (  ) prematuro (  )   
 
21) Idade da menarca: _______ anos 
 
22) Esta gestação foi desejada? (  ) Sim (  ) Não 
 
23) O pai do seu bebê está presente neste momento da sua vida?  (  ) Sim     (  ) Não 
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Anexo 2 – Critério de Classificação Econômica Brasil – (CCEB) 
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Anexo 3 – Questionário de Imagem Corporal (BSQ) 

Responda as questões de acordo como você tem se sentido desde o início de sua gravidez, 

em relação à sua aparência. Por favor, leia cada questão e faça um círculo apropriado. Use a 

legenda abaixo: 

 

1. Nunca      2. Raramente      3. Às vezes      4. Frequentemente      5. Muito frequentemente      
6. Sempre 
 
1. Sentir-se entediada faz você se preocupar com sua forma física? 

1 2 3 4 5 6 

2. Você se preocupa tanto com sua forma física a ponto de achar que deve fazer dieta? 

1 2 3 4 5 6 

3. Você acha que suas coxas, quadril ou nádegas são grandes demais para o restante de seu 

corpo? 

1 2 3 4 5 6 

4. Você tem sentido medo de ficar mais gorda do que está?  

1 2 3 4 5 6 

5. Você se preocupa com o fato de seu corpo não ser bem firme?  

1 2 3 4 5 6 

6. Ao sentir-se satisfeita, como após uma grande refeição, você se acha gorda?  

1 2 3 4 5 6 

7. Você já se sentiu tão mal a respeito do seu corpo que chegou a chorar?  

1 2 3 4 5 6 

8. Você já evitou correr pelo fato de que seu corpo poderia balançar?   

1 2 3 4 5 6 

9. Estar com pessoas magras deixa você preocupada em relação ao seu corpo?  

1 2 3 4 5 6 

10. Você já se preocupou com suas coxas poderem espalhar-se ao se sentar? 

1 2 3 4 5 6 

11. Você já se sentiu gorda mesmo ao comer uma pequena quantidade de alimento?  

1 2 3 4 5 6 
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12. Você repara no corpo de outras mulheres grávidas e, ao se comparar, sente-se em 
desvantagem? 
 

1 2 3 4 5 6 

13. Pensar na sua forma física interfere em sua capacidade de se concentrar em outras 
atividades (como assistir TV, lê ou escutar uma conversa)? 
 

1 2 3 4 5 6 

14. Estar nua, por exemplo, durante o banho, faz você se sentir gorda?  

1 2 3 4 5 6 

15. Você tem evitado usar roupas que a fazem notar as formas do seu corpo?   

1 2 3 4 5 6 

16. Você se imagina eliminando partes de seu corpo? 

1 2 3 4 5 6 

17. Comer doces ou outros alimentos ricos em calorias faz você se sentir gorda?  

1 2 3 4 5 6 

18. Você já deixou de participar de eventos sociais, festas, por sentir-se mal em relação ao seu 
corpo? 
 

1 2 3 4 5 6 

19. Você se sente excessivamente grande e arredondada?  

1 2 3 4 5 6 

20. Você já teve vergonha do seu corpo? 

1 2 3 4 5 6 

21. A preocupação com seu corpo leva você a fazer dieta? 

1 2 3 4 5 6 

22. Você se sente mais contente em relação ao seu corpo quando está de estômago vazio, 
como por exemplo, pela manhã? 
 

1 2 3 4 5 6 

23. Você acha que seu corpo atual decorre de uma falta de autocontrole? 

1 2 3 4 5 6 

24. Você se preocupa com a possibilidade de outras pessoas estarem vendo dobras na sua 
cintura ou estômago? 
 

1 2 3 4 5 6 

25. Você acha injusto que outras mulheres grávidas sejam mais magras do que você? 



 

115 

 

1 2 3 4 5 6 

 

26. Você já vomitou para se sentir mais magra? 

1 2 3 4 5 6 

27. Quando acompanhada, você fica preocupada em estar ocupando muito espaço (por 
exemplo, sentada num sofá ou no banco de um ônibus)? 
 

1 2 3 4 5 6 

28. Você se preocupa com o fato de estarem surgindo dobrinhas em seu corpo?  

1 2 3 4 5 6 

29. Ver seu reflexo (por exemplo, num espelho ou na vitrine de uma loja) faz você sentir-se mal 
em relação ao seu corpo? 
 

1 2 3 4 5 6 

30. Você belisca áreas de seu corpo para ver o quanto há de gordura?  

1 2 3 4 5 6 

31. Você evita situações nas quais as pessoas possam ver seu corpo (por exemplo, em 
vestiários ou banhos  de piscina)? 
 

1 2 3 4 5 6 

32. Você toma laxantes para se sentir mais magra?  

1 2 3 4 5 6 

33. Você tem consciência do seu corpo quando em companhia de outras pessoas? 

1 2 3 4 5 6 

34. A preocupação com seu corpo faz você sentir que deveria fazer exercícios?  

1 2 3 4 5 6 
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Anexo 4 – Questões sobre comportamento alimentar e preocupações 

com comida e peso 

 

Em relação à sua fome, à sua alimentação e à preocupação com comida e peso durante esta 
gravidez, dê uma nota de 0 a 10 para as questões abaixo, de acordo com a escala: 
 

0 = nem um pouco/ nada ou nunca e 10 = absolutamente o tempo todo ou extremamente 
 

Marque um X ao lado da nota correspondente: 
 
 
Em relação à fome: 
 
Quão faminta você se sente?  

Nem um 
pouco 

         Extremamente 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Quão cheia você se sente depois de comer? 

Nem um 
pouco 

         Extremamente 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Em relação à quantidade ingerida: 
 
Com que frequência você tem comido? 

Nunca          Absolutamente 
o tempo todo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Quanto você tem comido? 

Nem um 
pouco 

         Extremamente 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Quanto a exageros alimentares: 
 
Com que frequência você sentiu vontade de comer exageradamente? 

Nunca          Absolutamente 
o tempo todo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Com que frequência você não resistiu e comeu mais do que  gostaria? 

Nunca          Absolutamente 
o tempo todo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Em relação a desejos alimentares: 
 
Com que frequência você teve desejo por alimentos específicos? 

Nunca          Absolutamente 
o tempo todo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Com que frequência você sentiu uma vontade muito forte de comer alimentos específicos? 

Nunca          Absolutamente 
o tempo todo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Quanto à preocupação com a comida: 
Com que frequência você tem pensado em comida? 

Nunca          Absolutamente 
o tempo todo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Com que frequência você tem pensado em comer? 

Nunca          Absolutamente 
o tempo todo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Em relação à preocupação com peso: 
Com que frequência você tem pensado sobre seu peso? 

Nunca          Absolutamente 
o tempo todo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Anexo 5 – Questões sobre comportamentos de risco para o 

desenvolvimento de transtornos alimentares 

 

Eu gostaria de perguntar sobre episódios de comer excessivamente que você possa ter tido 
recentemente. Quando falo comer excessivamente ou compulsão alimentar, estou querendo 
dizer: comer uma grande quantidade de comida de uma só vez e ao mesmo tempo sentir que o 
ato de comer ficou fora do seu controle naquele momento (isto quer dizer que você não poderia 
se controlar em relação ao ato de comer demais, ou não poderia parar de comer uma vez que 
tivesse começado).  
 
Desde que você está grávida, quantas vezes você comeu da forma como está descrito 
acima? 
(  ) nenhuma vez 
(  ) menos que uma vez por semana 
(  ) uma vez por semana 
(  ) duas ou mais vezes por semana 
 
Nos momentos em que comeu desse jeito, você sentiu que não conseguiria parar de comer ou 
controlar o quê e quanto você estava comendo? 
(  ) Não  (  ) Sim 
 
Você fica irritada quando come demais (comer mais do que você imagina ser bom para você)? 
(  ) Nem um pouco 
(  ) Um pouco 
(  ) Muito 
(  ) Bastante 
 
Esta pergunta é sobre vários métodos de controle de peso que algumas pessoas utilizam. 
 
Desde que você está grávida, você usou alguns dos seguintes métodos? 
 
Laxativos (são remédios que provocam diarreia) para eliminar o excesso de alimento ingerido. 
(  ) nenhuma vez 
(  ) menos que uma vez por semana 
(  ) uma vez por semana 
(  ) duas ou mais vezes por semana 
 
Diuréticos (são remédios que fazem urinar muito) para eliminar o excesso de alimento ingerido. 
(  ) nenhuma vez 
(  ) menos que uma vez por semana 
(  ) uma vez por semana 
(  ) duas ou mais vezes por semana 
 
Provocar vômitos para eliminar o excesso de alimento ingerido com a intenção de emagrecer 
ou de não ganhar peso. 
(  ) nenhuma vez 
(  ) menos que uma vez por semana 
(  ) uma vez por semana 
(  ) duas ou mais vezes por semana 
 
Ficar sem comer ou comer muito pouca comida para perder peso ou não engordar. 
(  ) nenhuma vez 
(  ) menos que uma vez por semana 
(  ) uma vez por semana 
(  ) duas ou mais vezes por semana 
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Desde que você está grávida, você usou algum destes métodos para perder peso ou para 
evitar ganhar peso? 
 
      Sim Não 
Exercício físico       (  )  (  ) 
Comer muito pouca comida    (  )  (  ) 
Tomar remédios para emagrecer   (  )  (  ) 
Usar algum substituto de alimentos   (  )  (  ) 
(suplementos, shakes) 
Pular refeições       (  )  (  ) 
Comer mais frutas, verduras e legumes    (  )  (  ) 
Comer menos alimentos gordurosos   (  )  (  ) 
Comer menos doces      (  )  (  ) 
Fumar mais cigarros      (  )  (  ) 
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Anexo 6 – Questões sobre preocupação com o peso e forma física 

antes e após o início da gestação 

 

Quão importante era e tem sido seu peso e sua forma física nos seguintes momentos (assinale 
com um “X”): 
 
 

 Antes da gravidez 
 

Desde que você está grávida 

Não são muito importantes 
 

  

Pesam um pouco em como eu me 
sinto 

  

São as coisas mais importantes que 
afetam como eu me sinto 

  

Eu me preocupo mais com a forma 
física do que com meu peso 

  

 
 
Como você acha que estava e está em relação a seu peso (assinale com um “X”): 
 

 Antes da gravidez 
 

Desde que você está grávida 

Muito abaixo do peso 
 

  

Abaixo do peso 
 

  

No peso certo 
 

  

Acima do peso 
 

  

Muito acima do peso 
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Anexo 7 – Artigo submetido 

Oliboni CM, Galletta MAK, Francisco RPV, Alvarenga MS. Adaptação transcultural da 

Escala de Atitudes em relação ao Ganho de Peso na Gestação. Rev Bras Ginecol 

Obstet 2014; 36(7): 320-7. 

Resumo 

Objetivo: O objetivo do estudo é apresentar a adaptação transcultural da Escala de 

Atitudes em Relação ao Ganho de Peso na Gestação para o Português. Esta escala 

foi desenvolvida para determinar se as atitudes em relação à magreza afetariam o 

ganho de peso durante a gestação, contendo afirmações que expressavam diferentes 

atitudes de gestantes em relação ao seu próprio ganho de peso. Métodos: Os 

procedimentos foram: tradução, retrotradução, avaliação da compreensão, elaboração 

de versão final, aplicação da escala em 180 gestantes (média 29,6 anos e idade 

gestacional 25,7 semanas) atendidas no Ambulatório de Obstetrícia do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e análise 

psicométrica. Resultados: Constatou-se equivalência satisfatória entre as versões 

Inglês-Português, boa consistência interna (Alpha de Cronbach 0,7), e a análise 

fatorial exploratória sugeriu 4 subescalas com variância total explicada de 51,4%. 

Conclusão: A escala se demonstrou válida e pode ser utilizada em estudos com 

gestantes no Brasil para avaliação de atitudes em relação ao ganho de peso e 

detecção e prevenção de comportamentos disfuncionais durante a gestação. 

Palavras-chave: Gravidez; ganho de peso; escalas; tradução; validade. 
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Anexo 8 – Escala de atitude em relação ao ganho de peso na 

gestação (AGPG) 

 

Esta parte do questionário é sobre sentimentos e preocupações que muitas mulheres podem 

apresentar sobre o ganho de peso durante a gravidez. Leia as afirmações e dê sua opinião a 

respeito. Para cada uma delas assinale: 

A – se você concorda totalmente 
B – se você concorda 
C – se você discorda 
D – se você discorda totalmente 

 A B C D 

1) Eu me preocupo com a possibilidade de ficar gorda durante esta 
gravidez. 

    

2) Eu gostaria de ganhar entre 10 e 12 kg (o recomendado para 
grávidas de peso normal) durante esta gravidez. 

    

3) Eu estou tentando manter meu peso baixo para não parecer 
grávida. 

    

4) Eu gostaria de ganhar entre 5 e 9 kg (menos do que o 
recomendado para uma grávida de peso normal) durante esta 

gravidez. 

    

5) Desde que eu esteja tendo uma alimentação balanceada, eu 
não me preocupo com quanto peso eu vou ganhar durante esta 
gravidez.  

    

6) Eu acho bonito uma mulher grávida.     

7) Eu me orgulho de parecer grávida.     

8) Eu gosto de ser capaz de conseguir ganhar peso para esta 
gravidez. 

    

9) Eu estou envergonhada do quanto tenho engordado durante 
esta gravidez. 

    

10) Eu ganharia 18 kg (máximo recomendado para uma grávida de 
baixo peso) se isto pudesse significar que meu bebê seria mais 

saudável. 

    

11) Eu gosto de usar roupa de grávida.     

12) O peso que eu ganho durante a gravidez não me faz sentir 
atraente. 

    

13) Eu fico envergonhada toda vez que um profissional de saúde 
me pesa. 

    

14) Eu me incomodo por não poder usar a roupa da moda 
enquanto eu estou grávida.  

    

15) Eu acho que a mulher deve ser especialmente cuidadosa para 
não ficar gorda durante a gravidez.  

    

16) Se eu ganho muito peso em um mês, tento não engordar no 
mês seguinte.  

    

17) Logo antes de ir ao médico, tento não comer nada.     

18)  Eu ganharia 16 kg (máximo recomendado para uma grávida 
de peso normal) se isto pudesse significar que meu bebê seria 

mais saudável. 
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Anexo 9 – Questões sobre conhecimento sobre o ganho de peso na 

gestação 

 

 
Você sabe quanto é o ganho ideal na gestação? 
 
(  ) sim      (  ) não          Se sim, qual?  De _____ a _____ kg.  
 
Quem orientou você sobre o ganho de peso? 
 
(  ) Ninguém (  ) Família (  ) Família (  ) Médico (  ) Nutricionista  
(  ) Enfermeira   (  ) Outro ___________________________. 
    
 
Você gostaria de ganhar mais ou menos do que o ideal? 
 
(  ) Mais Quanto? ________kg 
(  ) Menos Quanto? ________kg 
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Anexo 10 – Aprovação do projeto pelo Comitê de Ética da Faculdade de Saúde 

Pública/USP 
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Anexo 11 – Aprovação do projeto pelo Comitê Interno de Apreciação de Projetos 

da Divisão de Obstetrícia do HCFMUSP 
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Anexo 12 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

 
1. NOME: ......................................................................................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ........................................ SEXO:    M □   F  □  

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO: ................................................................................. Nº ........................... APTO: .................. 
BAIRRO: ........................................................................ CIDADE: ............................................................... 
CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) .......................................................................  
e-mail: ................................................................................................................... 
 
2.RESPONSÁVEL LEGAL ............................................................................................................................. 

NATUREZA (grau de parentesco (mãe, pai, tutor, curador etc.) .................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE:............................................ SEXO:  M □   F □   

DATA NASCIMENTO: ....../......./......  
ENDEREÇO: ............................................................................................. Nº ................... APTO: 
............................. 
BAIRRO: ................................................................................ CIDADE: 
...................................................................... 
CEP: .............................................. TELEFONE: DDD (............).....................................................................  

 
____________________________________________________________________________________ 

 
DADOS SOBRE A PESQUISA 

 
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: DUAS GRANDES TRANSFORMAÇÕES AO MESMO 

TEMPO: ATITUDES EM RELAÇÃO À ALIMENTAÇÃO E AO CORPO EM GESTANTES 
ADOLESCENTES.  
 
PESQUISADOR: Carolina Marques Oliboni 
 
CARGO/FUNÇÃO: Nutricionista     INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL: Nº 21790 
 
UNIDADE DO HCFMUSP: Ambulatório de Obstetrícia – PIAEGA - Programa Integrado de Assistência e 
Educação à Gestante Adolescente. 
 
3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:  

 
     RISCO MÍNIMO (X)  RISCO MÉDIO (  )  
 
       RISCO BAIXO (  )  RISCO MAIOR (  ) 

   
4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 02 anos.  

Rubrica do sujeito de pesquisa ou responsável________ 

 

Rubrica do pesquisador________ 
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 
 

Você está sendo convidada a participar da pesquisa “Duas grandes transformações 

ao mesmo tempo: atitudes em relação à alimentação e ao corpo em gestantes adolescentes”, 

orientada pela Profª Drª Marle dos Santos Alvarenga e conduzida pela aluna de mestrado 

Carolina Marques Oliboni, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. 

Objetivo: Avaliar atitudes em relação à alimentação, peso e corpo de adolescentes grávidas. 

Procedimentos: Sua participação na pesquisa será feita com o preenchimento de alguns 

questionários a respeito de suas percepções em relação às mudanças corporais e atitudes 

em relação à alimentação que você está vivenciando neste período de gravidez e 

adolescência.  

Informamos que toda e qualquer informação obtida durante esta pesquisa será utilizada de 

forma a proteger sua identidade e a assegurar que as informações permaneçam 

confidenciais. Você tem o direito de não participar da pesquisa sem que nenhum dano e/ou 

prejuízo ocorra.  

Os riscos de participação nesta pesquisa são mínimos. Sua participação nesta pesquisa é 

muito importante para seja possível conhecer atitudes sobre alimentação e em relação às 

mudanças corporais de adolescentes gestantes e, desta forma, promover futuras 

intervenções para melhoria da qualidade de vida e saúde desta população.  

Para mais informações sobre esta pesquisa, favor entrar em contato com a Profª Marle dos 

Santos Alvarenga (marlealv@usp.br), orientadora da Pesquisa ou com a nutricionista Carolina 

Oliboni (carol.oliboni@usp.br), aluna de mestrado na Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo (11-3061-7701).  

Em caso de dúvida entre em contato com o Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de 

Saúde Pública da Universidade de São Paulo, localizado na Avenida Dr. Arnaldo, 715 – 

Cerqueira César – São Paulo/SP, CEP: 01246-904. Telefone: 11 3061-7779 ou pelo endereço 

eletrônico: coep@fsp.usp.br 

 

 

 

 

 

 

Rubrica do sujeito de pesquisa ou responsável________ 

 

Rubrica do pesquisador________  

mailto:coep@fsp.usp.br
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 
  
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 

lidas para mim, descrevendo o estudo “Duas grandes transformações ao mesmo tempo: 

atitudes em relação à alimentação e ao corpo em gestantes adolescentes”. 

 

Eu discuti com a Nutricionista Carolina Marques Oliboni sobre a minha decisão em 

participar deste estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar 

quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar 

o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades 

ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido durante meu 

atendimento neste Serviço. 

---------------------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da paciente  Data         /       /        

---------------------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável ou representante 

legal 
Data         /       /        

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou 

portadores de deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        

 

 
Rubrica do sujeito de pesquisa ou responsável________ 

 

Rubrica do pesquisador________  
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Anexo 13 – Distribuição das gestantes segundo semana 

gestacional, IMC atual e pré-gestacional. 

Gestante Sem 

gest 

IMC 

atual  

IMC 

atual cat 

IMC pré-

gest 

IMC 

pré cat 

Gestante Sem 

gest 

IMC 

atual  

IMC 

atual cat 

IMC pré-

gest 

IMC 

pré cat 

1 10 26,2 3 22,1 2 35 21 20,3 2 20 2 

2 11 19,02 2 15,1 1 36 21 21,6 2 20 2 

3 12 19,1 2 18,4 1 37 22 18,7 2 18,7 2 

4 13 26,5 3 24,5 2 38 22 20,9 2 18 1 

5 15 15,4 1 15,4 1 39 22 21 2 18,1 1 

6 15 20,5 2 19,5 2 40 22 21,3 2 17,1 1 

7 15 20,7 2 19,5 2 41 22 35 4 28,6 3 

8 15 20,3 2 20,3 2 42 23 21 2 16,6 1 

9 15 30,9 4 18 1 43 23 21,4 2 18,8 2 

10 16 18,5 2 18,1 1 44 23 24,7 2 22,1 2 

11 16 20,1 2 19,3 2 45 24 20,3 2 16,4 1 

12 16 20,8 2 18,5 2 46 24 32,8 4 26,4 3 

13 16 21,9 2 17,6 1 47 25 23 2 19,5 2 

14 16 21,9 2 19,6 2 48 25 25,1 3 22,2 2 

15 16 22,3 2 18,8 2 49 25 28,9 3 20,4 2 

16 16 26,9 3 26,1 3 50 26 21,2 2 19,7 2 

17 16 27,3 3 28,1 3 51 26 22,5 2 19,1 2 

18 17 17,7 1 19,1 2 52 26 22,6 2 23,7 2 

19 17 19,5 2 17,4 1 53 26 25,7 3 23,9 2 

20 17 20,4 2 19,3 2 54 28 26,6 2 20,3 2 

21 17 21,9 2 22 2 55 29 23,6 2 19,5 2 

22 17 23,2 2 23 2 56 29 28,1 2 23,4 2 

23 18 19,4 2 18,5 2 57 30 21,8 2 20,4 2 

24 18 21,1 2 20,4 2 58 31 24,4 2 20 2 

25 19 22,6 2 19,7 2 59 31 36,1 4 34,8 4 

26 19 29,8 3 28,8 3 60 32 28,4 2 24,2 2 

27 19 31,6 4 27,8 3 61 33 24,2 2 18,4 1 

28 20 19,1 2 18,6 2 62 34 21,6 2 20 2 

29 20 21,4 2 19,5 2 63 34 28,6 3 24,1 2 

30 20 24 2 21,1 2 64 34 29,8 3 25,7 3 

31 20 24,3 2 19,7 2 65 35 26,7 3 22,6 2 

32 20 25,3 3 27,7 3 66 35 27,9 3 20,6 2 

33 20 28,7 3 28 3 67 35 30,1 4 23,8 2 

34 20 30 1 26,8 3 
          

  

sem gest = semana gestacional; IMC atual cat = IMC atual – categoria; IMC pré cat = IMC pré gestacional – categoria. 
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CURRÍCULO LATTES 
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