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RESUMO

A imunidade de gestantes pode ser afetada pelo aumento da progesterona e do estrógeno, alteração que propicia maior suscetibilidade a 
inflamações. Este quadro é potencializado em casos de gestantes diabéticas, já que o Diabetes Mellitus possui relação com a elevação do risco 
inflamatório. Neste contexto, destaca-se o Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) e, considerando as condições fisiológicas descritas, percebe-se 
que essas gestantes são um grupo de risco para problemas decorrentes da baixa imunidade ou da inflamação. Há, portanto, a necessidade de 
estratégias para prevenção de possíveis complicações resultantes desta suscetibilidade e a avaliação dietética pode ser uma ferramenta relevante 
para o alcance destes objetivos. A detecção precoce da baixa ingestão de fatores dietéticos protetores, por exemplo, pode contribuir à redução 
de danos à gestante e ao bebê, por meio do fornecimento de dados a ações nutricionais corretivas. Entre os nutrientes considerados fatores 
dietéticos protetores, destaca-se a vitamina C por sua ação preventiva na formação de radicais livres, por seu potencial antioxidante e seus 
benefícios à imunidade. No entanto, apesar destas características já bem evidenciadas na literatura, são escassas as investigações do consumo 
desta vitamina por gestantes com DMG. A vitamina C é facilmente encontrada em frutas de países tropicais como o Brasil, mas mesmo com este 
fácil acesso às fontes, muitas pessoas, inclusive gestantes, possuem deficiência neste consumo, tornando necessária esta avaliação. Objetivo: 
Analisar a ingestão de vitamina c por gestantes com diabetes mellitus gestacional. Metodologia: Estudo descritivo e transversal, realizado em um 
centro de referência no tratamento do Diabetes em Fortaleza, Ceará, local com média de 5.000 atendimentos mensais. A amostra, não 
probabilística, considerou gestantes adultas com DMG que possuíam contato telefônico. Foram tomados 2 recordatórios de 24 horas (R24H), um 
de semana e outro de fim de semana, sendo um deles por telefone. A análise dietética dos R24H foi realizada no software Dietwin® Plus 
Profissional 2017, para obtenção da ingestão de vitamina C. A partir da média aritmética dos 2 R24H, procedeu-se à avaliação da ingestão pelo 
método quantitativo, segundo as Dietary Reference Intakes, para obtenção da classificação: possivelmente inadequada (<EAR), possivelmente 
inadequada (>EAR e<RDA) e possivelmente adequada (> RDA). Resultados: Participaram 42 gestantes, com idade média de 32,29±4,73 anos. A 
ingestão média de vitamina C foi 118,26 ±92,72mg/dia. O consumo possivelmente inadequado foi verificado em 59,54% das gestantes, sendo 
52,38% abaixo da EAR, configurando um provável consumo insuficiente, e 7,16% entre a EAR e a RDA. Devido ser uma vitamina de fácil acesso, 
em geral, a prevalência de inadequação do consumo de vitamina C apresentada pela maioria dos estudos é pequena. No entanto, apesar de ser 
uma deficiência rara, existem estudos que detectaram baixo consumo em gestantes (não diabéticas). Não são verificadas investigações focadas 
exclusivamente em gestantes diabéticas. Entre as pesquisas que incluíram este público, estão estudos com gestantes de alto risco, mas estes 
apresentaram resultados diversos, inclusive com consumo de vitamina C acima da RDA. Esta diversidade nos achados evidencia a importância da 
avaliação individualizada, visto a variação significativa entre os perfis de consumo por gestantes. Conclusões: A maioria das gestantes com 
Diabetes Mellitus Gestacional apresentou ingestão de Vitamina C possivelmente inadequada. A presença da enfermidade associada à baixa 
ingestão desta vitamina pode elevar os riscos à imunidade e ao surgimento de quadros inflamatórios acarretando graves consequências. Diante 
disto, é fundamental o incentivo ao consumo de alimentos-fonte, tais como hortaliças e frutas cítricas. Além de novos estudos para subsidiar 
estratégias que possam reduzir os riscos de complicações.
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