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RESUMO

A vitamina A é considerada um nutriente essencial, sua deficiência tem importância para a saúde pública em função da sua magnitude e dos impactos biológicos. A deficiência de

vitamina A pode ser causada principalmente pela inadequada ingestão de alimentos fonte. O objetivo do presente estudo foi avaliar a ingestão dietética de vitamina A em

gestantes do município de Passos (MG) e caracterizar a adequação da ingestão desse nutriente utilizando os critérios propostos pela Dietary Reference Intakes (DRI).  Foram

selecionadas para participar do presente estudo gestantes saudáveis e clinicamente estáveis, atendidas nos programas Estratégia de Saúde da Família -ESF do município de

Passos- MG. A avaliação do consumo alimentar foi aferido através de um recordatório de 24 horas através da técnica de múltiplos passos de acordo com Johnson, Soultanakis e

Matthews (1998) e pela aplicação de uma adaptação do Formulário Dietético simplificado (FDS) desenvolvido pelo International Vitamin A Consultative Group (IVACG) (TUMA,

2005). A avaliação da adequação de ingestão de nutrientes de todos os participantes foi realizada considerando as necessidades médias estimadas (Estimated Average

Requirement – EAR). A estatura e o peso foram aferidos de acordo com os procedimentos detalhados pela World Health Organization (1995). Até o presente momento foram

avaliadas 13 gestantes, todas as participantes responderam o recordatório de 24hs e o Formulário Dietético simplificado bem como foram submetidas a avaliação nutricional. De

acordo com uma avaliação qualitativa dos recordatórios e dos formulários observou - se que a maioria das gestantes tem uma deficiência de ingestão de alimentos fonte de

vitamina A.  Resultados semelhantes são encontrados na literatura como um estudo realizado por Yang e colaboradores (2016) onde 64% das mulheres apresentaram deficiência

de vitamina A.
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