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RESUMO 
 
 

Gestação envolve muitas mudanças tanto fisiológica como psicológica e o ato de alimentar-se 
pode ser intensamente afetado por questões objetivas como as condições socioeconômicas, 
que interferem na disponibilidade e no acesso aos alimentos, valores, cultura, crenças, 
emoções, as experiências corpóreas como ganho de peso, enjôos, vômitos além dos diferentes 
significados atribuídos aos alimentos na qual uma mulher pode ter sua vontade de comer 
aumentada ou diminuída e esses fatores irão interferir diretamente na percepção materna 
sobre os alimentos. O presente trabalho tem por objetivo identificar as práticas alimentares e 
percepções de gestantes sobre a alimentação nesta fase da vida. Trata-se de uma pesquisa do 
tipo descritiva e exploratória com abordagem qualitativa. Os dados foram coletados em uma 
Unidade Básica de Saúde do município de Lorena/SP por meio de entrevista semi-estruturada 
com gestantes de baixo risco atendidas pela equipe de saúde. Para a coleta de dados foi 
aplicado um questionário com questões referentes ao perfil socioeconômico e reprodutivo para 
caracterização dos sujeitos da pesquisa. A entrevista foi gravada em mídia digital e 
posteriormente transcrita para avaliar as práticas, percepções, opiniões e atitudes sobre 
alimentação no período da gestação. Participaram da pesquisa 17 gestantes com idade média 
de 26,1 anos, em sua maioria com estado nutricional pré-gestacional em sobrepeso, com 
ensino médio completo e renda familiar mensal entre 1 e 2 salários mínimos. Os resultados 
permitiram identificar que os alimentos consumidos no dia-a-dia das gestantes eram o feijão e o 
arroz, evidenciando que tais alimentos estavam fortemente arraigados na prática alimentar 
desse grupo social. As gestantes afirmaram ter alterado seus hábitos alimentares nesta fase da 
vida pensando no bem-estar do filho e de si próprias. As frutas foram consideradas pelo grupo 
como um alimento saudável e de freqüente consumo por apresentar sabor adocicado e fácil 
digestão, as carnes e os legumes como os alimentos que menos gostam. Observou-se, ainda, 
a crença de que os desejos alimentares devam ser atendidos e que alguns alimentos devam 
ser evitados na gestação (refrigerante, chocolate, fritura) pelo medo de que possam afetar 
diretamente o bebê. Com isso, conclui-se que as gestantes percebem a importância da 
alimentação saudável nesse período, entretanto, crenças alimentares ainda permeiam o 
imaginário do grupo, demonstrando que o contexto cultural influencia o modo como as 
gestantes percebem a alimentação nesta fase da vida. Dessa forma são necessárias 
estratégias que visem à reeducação alimentar, esclarecimentos sobre crenças alimentares e 
fortalecimento de atitudes positivas em relação a pratica da alimentação saudável direcionadas 
a esse grupo na atenção primária à saúde. Palavras-chave: Comportamento alimentar; 
Gestação; Unidade Básica de Saúde;  


