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ABREVIATURES 

 

IMC         índex de massa corporal 

QFA        qüestionari de freqüència alimentaria 

SENC      Sociedad Española de Nutrición Comunitaria 

CESNID   Centre Ensenyament Superior de Nutrició i Dietètica 

AD           adequació dietètica 

ED           excés dietètic 

ABS        Àrea Bàsica de Salut 

IDR         ingesta diària recomanada  

QDR       quantitat diària recomanada 
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RESUM 
	  
	  

Introducció i objectius: La nutrició durant la gestació és fonamental per una 

bona evolució de l’embaràs. L’objectiu del treball és observar el compliment de les 

recomanacions nutricionals de la dieta habitual de les gestants. I determinar si 

existeixen patrons dietètics diferents segons l’IMC preconceptiu. 

Mètode: Valoració qualitativa i quantitativa de les ingestes diàries d’un grup de 

gestants de l’ABS Lleida Rural Nord, mitjançant un QFA. Les dades obtingudes es 

comparen amb els valors recomanats per la SENC. 

Resultats: Al valorar la dieta per racions, es va observar una ingesta insuficient 

de farinacis, greixos d’addició i lactis; i un excés d’aliments proteics. A més d’una 

ingesta diària de sucres. Els aliments proteics i els lactis consumits van ser de baixa 

qualitat dietètica. La qualitat i l’equilibri dietètic total van obtenir valors bons. L’anàlisi 

multivariant mostrava que no hi ha factors diferencials entre els diferents grups segons 

IMC preconceptiu. 

Conclusions: La dieta habitual de les gestants no s’ajusta a les racions diàries 

recomanades i la qualitat dels diferents grups d’aliments ingerits és variable. Durant 

els controls obstètrics s’hauria de fer una avaluació de la dieta per promoure una bona 

conducta alimentària. 

	  
Paraules clau: embaràs, racions diàries recomanades, qualitat dietètica, equilibri 

dietètic, IMC preconceptiu. 
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RESUMEN 
	  

 Introducción y objetivos: La nutrición durante la gestación es fundamental para 

una buena evolución del embarazo. El objetivo del trabajo es observar el cumplimiento 

de las recomendaciones nutricionaes de la dieta habitual de las gestantes. Y observar 

si existen patrones dietéticos diferentes segun el IMC preconceptivo. 

Método: Valoración qualitativa y quantitativa de las ingestas diarias de un un 

grupo de gestantes de la ABS Lleida Rural Nord, mediante un CFA. Los datos 

obtenidos son comparados con los valores recomendados por la SENC. 

Resultados: Al valorar la dieta por raciones, se observó una ingesta insuficiente 

de farináceos, grasas de adición y lácteos ; y un exceso de alimentos proteicos. 

Además de una ingesta diaria de azúcares. Los alimentos proteicos y los lácteos 

consumidos fueron de baja calidad dietética. La calidad y el equilibrio dietético total 

obtuvieron valores buenos. El análisis multivariante mostraba que no hay factores 

diferenciales entre los diferentes grupos según el IMC preconceptivo.  

 Conclusiones: La dieta habitual de las gestantes no se ajusta a las raciones 

diarias recomendadas y la calidad de los diferentes grupos de alimentos ingeridos es 

variable. Durante los controles obstétricos se debería hacer una evaluación de la dieta 

para promover una buena conducta alimentaria. 

 

 

Palabras claves: embarazo, raciones diarias recomendadas, calidad dietética, 

equilibrio dietético, IMC preconceptivo 
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ABSTRACT 
 

 Introduction and Objectives: Nutrition during pregnancy is essential for a good 

development of the pregnancy. The objective of this project is to observe compliance 

with nutritional recommendations of the usual diet of pregnant women. And whether 

there are different dietary patterns according to the preconception BMI. 

Method: Qualitative and quantitative assessment of daily intakes of a group of 

pregnant women in the ABS Lleida Rural Nord , through a FFQ. The data obtained are 

compared with the recommended by the SENC. 

Results: When the diet rations were evaluated it was observed an inadequate 

intake of starchy , fats and dairy products; and an excess of protein foods . In addition, 

there was a daily intake of sugars. Protein foods and dairy products that were 

consumed had a low dietary quality. The quality and overall dietary balance obtained 

positive values. Multivariate analysis shows that there were no differentiating factors 

among the different groups according to the preconception BMI.  

Conclusions : The usual diet of pregnant women does not meet the 

recommended daily rations and the quality of the different groups of food eaten is 

variable. It should be made an assessment of the diet during the obstetrician controls 

to promote a good eating behaviour. 

 

Keywords : pregnancy, recommended daily servings , dietary quality , balanced diet , 

BMI perconceptional 
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1. ANTECEDENTS 
 

L’embaràs és un període molt especial en el qual els futurs pares senten un desig 

intens en tenir un fill sa. Les decisions conscients d’una dona respecte als seus hàbits 

de vida i la nutrició poden influir en un grau significatiu tant en la seva salut com en 

l’evolució de l’embaràs (Rajasingam et al 2009), així com en la salut del fetus i 

possibles malalties cròniques que poden aparèixer al llarg de la vida en el nounat 

(Calkins, 2011). Per aquest motiu s’hauria d’adequar la qualitat de la ingesta cap a un 

consum d’aliments i nutrients apropiats.  

 

1.2. FASES DEL DESENVOLUPAMENT PRENATAL 
 

La primera fase de la gestació s’inicia a partir de la concepció. Després d’unes trenta 

hores aproximadament, el zigot, terme amb el qual es denomina a l’òvul ja fertilitzat; 

comença el procés de divisió cel·lular. Aquest  cúmul de cèl·lules es desplaça a través 

de la trompa de Falopi fins a  l’úter, on s’implantarà.  

La segona fase o fase embrionària, comença al cap de dos setmanes des de la 

concepció, el zigot passa a denominar-se d’embrió. Les cèl·lules es diferenciaran en 

els teixits corresponents  fins formar la majoria d’òrgans. És en el primer trimestre 

d’embaràs quan té lloc aquest complex procés, en el qual existeixen varis períodes 

crítics, ja que la bona formació de cada òrgan és vital per al nadó. Un dèficit o excés 

nutricional, l’exposició a certs patògens, traumatismes, radiació, fum del tabac i toxines 

durant un període crític poden interferir negativament en el desenvolupament normal 

provocant anomalies físiques o mentals greus, o inclús avortament espontani. 

  

A partir de la vuitena setmana i fins el naixement, l’embrió passa a denominar-se fetus. 

En la fase fetal té lloc el creixement més ràpid, en quant a pes i longitud. En aquest 

període també pot veure’s afectat de manera adversa el desenvolupament però 

generalment té conseqüències menys catastròfiques que la fase embrionària. No 

obstant, poden produir-se baixes reserves nutricionals, retard del creixement, funció 

orgànica anormal o períodes de gestació menors. 
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1.3. FACTORS RELACIONATS AMB LA NUTRICIÓ QUE AFECTEN A 
L’EVOLUCIÓ DE L’EMBARÀS 
 

1.3.1. Pes matern abans de l’embaràs 

 

El sobrepès i el baix pes juntament amb les reserves nutricionals prèvies a l’embaràs 

no sols afecten a l’evolució d’aquest, sinó també a la capacitat de la dona en la 

concepció. Les possibles causes són un excés d’estrògens i la presència d’ 

amenorrea, respectivament; ambdós causes disminueixen la fertilitat. 

 

També s’ha observat que els fills de mares que van iniciar l’embaràs amb un pes per 

damunt o per sota d’un pes saludable tenen major probabilitat d’experimentar 

problemes en comparació amb les dones amb pes normal a l’inici de l’embaràs. Per 

exemple, els fills de mares obeses tenen major risc de defectes congènits, de mort en 

les primeres setmanes de vida i de ser obesos durant la infància. Poden disminuir 

aquests riscos perdent pes abans de la concepció. 

 

En el cas de les dones amb un pes baix (IMC< 18,5) abans de la concepció, tenen 

més probabilitats de tenir fills amb baix pes al néixer i prematurs, que una dona amb 

pes normal. Això pot ser degut a que tendeixen a desenvolupar una placenta més 

lleugera amb menys reserves nutricionals. Una dona amb baix pes pot millorar les 

seves reserves de nutrients i l’evolució de l’embaràs, si incrementa els seu pes abans 

de la gestació o augmenta un nombre major de kilograms durant aquest període.  

 

 

1.3.2. Guany de pes matern durant l’embaràs 

 

El pes que una dona guanya durant l’embaràs permet al fetus créixer i al cos d’ella 

allotjar-lo, així com preparar-se per la lactància. 

El guany ponderal que afavoreix el creixement fetal òptim alhora que minimitza els 

riscos de complicacions durant el naixement, retencions de pes matern postpart i 

possibilitats de que el nounat desenvolupi malalties cròniques en una fase posterior de 

la vida; es mostra en la taula 1. L’embaràs múltiple segueix altres recomanacions. 
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Estat ponderal 

preconcepcional 

Augment de pes(kg) 

recomanat durant la gestació 

Baix pes IMC < 18,5 12,5-18 

Normopès IMC: 18,5-24,9 11,5-16 

Sobrepès IMC: 25-29,9 7-11,5 

Obesitat IMC ≥ 30 5-9 

Taula 1. Guany ponderal recomanat durant l’embaràs d’un fetus en base a IMC previ a la 
gestació. Institute of Medicine and National Research Council. Weight gain during pregnancy: 
re-examining the guidelines. Washington DC: The National Academy Press; 2009. 
 

1.3.3. Edat materna baixa  

 

La maduració física de les joves continua almenys cinc anys després de la primera 

menstruació; per tant, la majoria de les menors de 18 anys no estan físicament 

preparades per assumir un embaràs. A més a més, l’adolescència és una etapa de 

necessitats nutricionals elevades i amb freqüència el consum de nutrients d’aquest 

grup és menor que el recomanat.  

 

1.3.4. Patrons d’alimentació materna  

 

La dona embarassada que duu a terme ingestes dietètiques que es desvien en gran 

mesura de les recomanades, ja sigui per restricció de consum o quantitats excessives 

d’un nombre limitat d’aliments s’arrisca a ingerir pocs nutrients que comportaran una 

evolució deficient de l’embaràs.  

 

Les dietes per perdre pes mai s’han de portar a terme durant l’embaràs, sense abans 

considerar el pes previ i el guany ponderal recomanat. 

 

Les dones amb trastorns alimentaris o altres afeccions de salut relacionades amb la 

nutrició, com diabetis o fenilcetonúria, han d’assegurar-se en cobrir-les necessitats. 

 

En general, les lactoovovegetarianes i les lactovegetarianes no tenen dificultats 

especials per cobrir les necessitats nutricionals durant l’embaràs. Però per una 

vegetariana és important planificar la dieta abans i durant la gestació, per assegurar 

una ingesta suficient de proteïnes, vitamina B12, vitamina D; entre altres. 
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1.4. ADAPTACIONS FISIOLÒGIQUES DURANT L’EMBARÀS 
 

1.4.1. Volum i composició de la sang 

 

El volum sanguini augmenta aproximadament un 50% al final de l’embaràs. Això 

implica una reducció de les concentracions d’hemoglobina, albúmina sèrica i altres 

proteïnes i vitamines hidrosolubles sèriques. Aquest fet, fa que sigui complex 

determinar l’existència d’una ingesta inadequada o un estat carencial nutricional. Per 

altra banda, les concentracions sèriques de vitamines liposolubles, triglicèrids, 

colesterol i àcids grassos lliures es troben augmentades. 

 

1.4.2. Funció gastrointestinal 

 

Les concentracions incrementades de progesterona relaxen la musculatura llisa. Això 

permet el creixement fetal dins de l’úter. A més d’una disminució de la motilitat 

intestinal, amb un augment de la reabsorció d’aigua; en el tracte digestiu. Aquest fet 

sol donar lloc a l’estrenyiment. A més a més, la relaxació de l’esfínter esofàgic inferior i 

la pressió sobre l’estómac deguda al creixement uterí produeixen, en ocasions, 

regurgitació i pirosis. 

En el primer trimestre, es poden produir nàusees i vòmits que posteriorment solen 

acompanyar-se d’una recuperació de la gana notable. Els desitjos i aversions 

alimentàries són freqüents. 

 

1.4.3. Funció cardiovascular i pulmonar 

 

Existeix un augment de la despesa cardíaca, i el tamany del cor augmenta en un 12%. 

El creixement de l’úter exerceix pressió sobre la vena cava inferior, afavorint la 

formació d’edemes en les extremitats inferiors.  

 

Els requeriments materns d’oxigen augmenten i disminueix el llindar de diòxid de 

carboni, això significa que la dona gestant es sent dispneica. A més a més, el 

creixement de l’úter empeny el diafragma cap dalt. Aquests efectes es compensen 

amb un intercanvi de gasos més eficient.   
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1.4.4. Funció renal 

 

La taxa de filtració glomerular (TFG) augmenta en un 50%, tot i que el volum d’orina 

excretat no augmenta. El volum sanguini és major com a conseqüència de l’augment 

de la TFG. La reabsorció tubular renal és menys eficaç pot aparèixer glucosúria que 

incrementa el risc de sofrir infeccions de les vies urinàries, a més d’un augment 

d’excreció de vitamines hidrosolubles.  

 

1.4.5. Placenta 

 

A mesura que el zigot es transforma en embrió es forma la placenta en l’úter matern. 

La placenta és un òrgan temporal esponjós que connecta amb el flux sanguini de la 

mare i la seva principal funció és aportar els nutrients i oxigen necessaris per al fetus, 

així com l’excreció de les substàncies de rebuig que genera durant tot l’embaràs. 

Altres funcions són la síntesi d’àcids grassos, glucogen i hormones encarregades de 

regular el metabolisme fetal.  

 

Si la placenta és més petita del normal, la superfície de contacte disminueix, i per tant, 

té una capacitat funcional menor. El tamany de la placenta i la seva capacitat per 

mantenir el creixement fetal òptim depenen de la condició nutricional de la mare. Altres 

causes que poden afectar són una mala implantació de la placenta o petits infarts 

associats a hipertensió o preeclàmpsia. 

 

1.5. REQUERIMENTS NUTRICIONALS DURANT L’EMBARÀS 
 

1.5.1. Energia 

 

En l’embaràs individual és necessària una aportació addicional d’energia per cobrir les 

necessitats metabòliques i del creixement fetal. El metabolisme augmenta un 15%. 

Les ingestes diàries recomanades, pel que fa a energia, en el primer trimestre són les 

mateixes que les d’una dona no gestant. Mentre que en el segon i tercer trimestre 

augmenten aproximadament 350 Kcal/dia i 450 Kcal/dia respectivament (Institute of 

Medicine, 2002). 

La principal variable que determina la despesa energètica és l’energia consumida en 

l’activitat física voluntària.  
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Quan apareixen cossos cetònics en sang i/o en orina és indicatiu d’una manca 

d’ingesta calòrica, i per tant, de macronutrients energètics.  

 

1.5.2. Fibra 

 

La IDR és d’uns 30 g/dia, i resulta molt útil per prevenir l’estrenyiment; trastorn molt 

freqüent durant l’embaràs. S’hauria de fomentar el consum diari de pa i cereals 

integrals, verdures de fulla verda i fruita fresca per tal d’aportar minerals i vitamines 

també. 

 

 

1.5.3. Macronutrients 

 

• Carbohidrats 

La quantitat diària recomanada és de 175 g/dia, però s’accepta un consum òptim entre 

135 i 175 g/dia; ja que es cobreixen les necessitats mitges estimades. Aquest marge 

es recomana amb la finalitat d’aportar les suficients calories a la dieta per prevenir la 

cetosis i mantenir uns nivells adequats de glucèmia durant la gestació. És important fer 

una bona elecció dels hidrats de carboni a ingerir.  

 

• Proteïnes 

També es presenten necessitats augmentades de proteïnes per sostenir la síntesi de 

teixits materns i fetals, sobretot en el tercer trimestre. 

L’actual QDR de 0,8 g/Kg/dia de proteïna per a dones gestants és la mateixa que per a 

dones no gestants en el primer trimestre. En el segon, les necessitats podrien 

augmentar fins a 71 g/dia, sobre una base de 1,1 g/kg/dia de pes previ a l’embaràs. 

 

• Lípids 

No existeix una IDR específica de lípids durant la gestació. Dependrà de les 

necessitats energètiques per l’adequat guany de pes. Pel que fa a les necessitats 

d’àcids grassos essencials es recomana  augmentar el consum d’ omega-3 en 

comparació amb l’omega-6 i minimitzar la ingesta d’àcids grassos trans; ja que els 

primers permeten el creixement i desenvolupament fetal sobretot a nivell cerebral i 

ocular. Aquesta fita s’assoleix amb una o dos racions de peix a la setmana (Simpson 

et al, 2010). 
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1.5.4. Vitamines 

Totes les vitamines són necessàries per un bon transcurs de l’embaràs. A grans trets, 

la majoria de recomanacions de vitamines es veuen un 15% augmentades respecte 

les d’una dona no gestant; excepte en el cas de la vitamina A que els requeriments 

són lleugerament superiors. Aquests requeriments poden cobrir-se amb una dieta 

equilibrada però hi ha d’altres que és necessària una aportació suplementària. 

Tractarem les de més rellevància. 

 

• Folats 

 Els requeriments augmentats dels folats són per cobrir l’eritropoesi, la síntesis d’ADN 

materna i el creixement fetal i placentari. El seu dèficit està relacionat amb  

malformacions congènites i defectes del tub neuronal que donen lloc a conseqüències 

greus. S’ha estudiat que l’àcid fòlic, variant sintètica del folat que els complements i 

aliments fortificats contenen, s’absorbeix dos vegades millor que els folats naturals 

dels aliments, i pot prevenir més de la meitat de defectes del tub neuronal; per això es 

recomanen suplements preventius a dones gestants i en període preconcepcional.  

És aconsellable augmentar el consum d’aliments rics en folats com les llegums, fruits 

secs i verdures de fulla verda en cru. 

 

• Vitamina B12 

 Un dèficit també pot contribuir als defectes del tub neuronal. Aquest micronutrient es 

troba principalment en carns i productes lactis; per tant, la població vegetariana ha de 

controlar més rigorosament el possible dèficit. 

 

• Vitamina D 

És necessària per una correcta utilització del calci pel fetus, optimitza la densitat òssia 

i preveu l’aparició d’osteoporosi en la mare; a més de potenciar la funció immunitària i 

el desenvolupament cerebral (Feron et al, 2005). En dones amb una exposició solar 

adequada no seria necessari cap suplement.  

Els aliments que la contenen són el peix blau, xampinyó i ou, entre altres. 

 

 

1.5.5. Minerals 

 

• Ferro 

La demanda es veu molt augmentada degut a l’increment del número i volum dels 

eritròcits i a la formació de teixit fetal i placentari. De manera fisiològica l’absorció 
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també es veu incrementada. Un alt percentatge de gestants han de suplementar-se 

amb ferro en algun moment de l’embaràs, inclús en l’inici o en l’etapa preconcepcional. 

El ferro de més fàcil absorció és el que prové de la carn i el peix. Però podem 

incrementar la seva biodisponibilitat acompanyant-los amb aliments rics en vitamina C 

( cítrics, kiwi, pebrot i tomàquet). 

 

• Iode 

Exerceix un paper fonamental en el metabolisme dels macronutrients. Un dèficit de 

iode s’associa a retard mental i del creixement físic. És necessària l’administració de 

suplements de iode mitjançant el consum habitual de sal de taula iodada, tot i que no 

s’ha d’abusar per evitar l’excés de sodi. Altres fonts d’aliments riques en iode són tots 

els peixos d’origen marí, així com les algues; a més d’algunes verdures com la bleda, 

espàrrec, porro. 

 

• Calci 

Factors hormonals i fisiològics influeixen notablement en el metabolisme del calci 

durant aquesta etapa, augmentant la reabsorció a nivell intestinal i inhibint-la a nivell 

ossi. L’efecte final és afavorir la retenció progressiva de calci per satisfer la demanda 

esquelètica fetal. A més, d’emmagatzemar una part per cobrir les demandes de calci 

durant la lactància. 

Les principals fonts de calci són els lactis i els seus derivats; i hortalisses com 

l’espinac, bròquil i bleda.  

 

En la taula 2, es recull la IDR d’alguns nutrients en dones adultes i en gestants. 

 

INGESTA DIÀRIA RECOMANADA (IDR) 

Nutrients Dona adulta Dona gestant 

Proteïnes(g/dia) 46 71 

Folats (µg/dia) 300-400 500-600 

Vitamina C (mg/dia) 60-75 80-85 

Vitamina D (µg/dia) 5-15 10-15 

Calci (mg/dia) 1000 1000 

Ferro (mg/dia) 18 25-27 

Iode (µg/dia) 150 175-220 

Zinc (mg/dia) 7-8 10-11 

Taula 2. Ingesta diària recomanada per gestants versus dones adultes no gestants. 
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 1.6. RECOMANACIONS DURANT L’EMBARÀS 
 

L’alimentació aconsellada durant la gestació per cobrir les necessitats nutricionals ha 

de ser variada, respecte als grups d’aliments, en una quantitat adequada (ració/dia) i 

amb una bona distribució al llarg del dia. Segons la Sociedad Española de Nutrición 

Comunitaria (SENC) les racions diàries aconsellades per cada grup d’aliments són les 

que es detallen en la taula 3. 
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Grups d’aliments Dona adulta Dona gestant 

Farinacis 
(pasta, arròs, llegums, pa, cereals, patates) 

3-6 4-5 

Verdures i hortalisses 2-3 2-4 

Fruites 2 2-3 

Lactis 2 3-4 

Aliments proteics  
(carn, peix, ous) 

1-2 2 

Greixos d’addició 3-6 3-6 

Beguda (aigua) 5-8 gots 5-8 

Taula 3. Ingesta de racions diàries recomanades per grups d’aliments en dones gestants 
versus dones adultes no gestants. 

Com podem observar el consum és similar al d’una dona adulta, però augmenta en 

quant a fruita, verdura i lactis.  

 
Altres recomanacions generals a seguir serien:  

 

- Formes de cocció senzilles per facilitar la digestió: vapor, planxa, saltejat, bullit, 

condimentat amb poca sal ( preferentment iodada) i utilitzar oli oliva. 

- Evitar toxoinfeccions alimentàries de la següent manera: netejar bé fruites i 

verdures abans de consumir-les, cuinar correctament els aliments d’origen 

animal, no consumir llet no pasteuritzada ni formatges frescos elaborats amb 

llet crua i evitar el consum de peix blau de gran tamany pel possible contingut 

en mercuri que poden tenir. 

- No consumir substàncies tòxiques com alcohol, i altres drogues. A més de no 

fumar. I evitar les begudes excitants que continguin cafeïna ( cafè, begudes de 

cola). 

- Realitzar exercici físic moderat, com caminar a l’aire lliure. 
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2. JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS 
 

Durant la gestació es produeixen una sèrie de canvis fisiològics i metabòlics que  

impliquen modificar els requeriments energètics i nutricionals per poder fer front a una 

bona evolució de l’embaràs. Una alimentació de la gestant en excés o defecte d’algun 

dels micronutrients i macronutrients influencia en la salut del fetus i el transcurs de 

l’embaràs (Simpson et al, 2010; Calkins et al, 2011;Grieguer et al, 2015; Samura et al, 

2015).  

 

Aquesta evidència científica impulsa a establir les recomanacions nutricionals òptimes 

per una dona embarassada, que es recullen en documents oficials publicats per varis 

organismes com són la Federación Española de Sociedades de Nutrición, 

Alimentación y Dietética (FESNAD), la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria 

(SENC), l’Organització Mundial de la Salut (OMS), The American College of 

Obstetricians and Gynecologists (ACOG) entre altres. 

 

Tot i les recomanacions publicades, és possible que tota aquesta informació no arribi a 

les gestants ja que els controls i les visites rutinàries durant l’embaràs no inclouen un 

assessorament nutricional personalitzat que orienti a la futura mare a seguir una dieta 

adequada per aquesta etapa i que podria prevenir futures complicacions en la salut 

matern-infantil que actualment encara es presenten. Per aquest motiu aquest treball 

vol conèixer el nivell d’adequació nutricional de la ingesta dietètica habitual. 

 

	  

2.1. OBJECTIU PRINCIPAL 
 

Valorar si la ingesta dietètica habitual d’un grup d’embarassades de l’ABS Lleida Rural 

Nord s’ajusten a les recomanacions nutricionals de la SENC per poder fer front a un 

embaràs saludable nutricionalment parlant. 

2.2. OBJECTIUS SECUNDARIS 
 

o Identificar : 

• Les racions diàries ingerides  pels diferents grups d’aliments. 

• La qualitat nutricional de la dieta. 

• L’equilibri dietètic. 
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o Valorar si les racions diàries ingerides, la qualitat nutricional i l’equilibri dietètic 

s’ajusten a les recomanacions de la SENC. 

o Determinar si existeixen patrons dietètics i d’estil de vida diferents en les 

gestants segons el índex de massa corporal preconceptiu. 

o Establir possibles relacions de la qualitat alimentària amb els paràmetres 

antropomètrics dels nounats i amb l’estat ponderal preconceptiu. 
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3. METODOLOGIA  
 

3.1. TIPUS D’ESTUDI 
 

Es tracta d’un estudi descriptiu observacional. 

 

3.2. MOSTRA 
	  
La mostra d’aquest estudi es compon per 31 dones gestants d’edats compreses entre 

24 i 41 anys que acudien als corresponents controls durant l’embaràs als Centres 

d’Atenció Primària pertanyents a l’Àrea Bàsica de Salut Lleida Rural Nord.  

 

• Criteri d’exclusió 

Embarassades de 0 a 20 setmanes de gestació.  

 

3.3. DADES  
 

GESTANT  

o Dades generals:  

ü Edat 

ü Nombre de fills 

ü Temps des de l’últim embaràs 

 

o Paràmetres antropomètrics 

ü IMC preconceptiu 

ü Increment de pes(Kg) durant l’embaràs 

 

o Estil de vida 

ü Hàbits tabàquics 

ü Activitat física 

 

o Hàbits alimentaris 

ü Pressa de suplements vitamínics 

ü Nombre d’àpats al dia 

ü Nombre de problemes digestius manifestats durant l’embaràs 

ü Freqüència de consum de determinats aliments 
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NOUNAT 

 

o Paràmetres antropomètrics ( al néixer) 

ü Pes 

ü Perímetre cefàlic 

 

3.4. MATERIAL 
 

1.  Qüestionari de freqüència alimentaria (QFA), elaborat pel Departamento de Salud 

Pública, História de la Ciencia y Ginecología de la Universidad Miguel Hernández. 

Format per un llistat de 101 aliments classificats en els següents grups alimentaris: 

lactis, proteics (inclou ous, peix i carn), verdures i hortalisses, fruites, farinacis (inclou 

pasta, arròs, llegums, pa, cereals i patates), greixos d’addició (inclou fruits secs), 

sucres, begudes i begudes alcohòliques. Dels quals es pretén conèixer la freqüència 

de la ingesta; les possibles respostes són : mai o <1 mes, 1-3 mes, 1 per setmana, 2-4 

per setmana, 5-6 per setmana, 1 al dia, 2-3 al dia, 4.5 al dia, ≥ 6 al dia. En la 

descripció de l’aliment indica la ració o quantitat ingerida. A més a més, al final del 

qüestionari hi ha la possibilitat d’afegir algun aliment no descrit que sigui convenient 

incloure(Annex I). 

 

2. Full de recollida de dades de l’estil de vida de la gestant com són la pressa de 

fàrmacs o complements alimentaris deguts a l’embaràs, hàbits tabàquics, pràctica 

d’exercici físic, manifestacions de problemes relacionats amb la nutrició i distribució 

dels àpats durant el dia.  

 

3. Ús del programa informàtic ECAP o Estació Clínica d’Atenció Primària per recollir 

dades de paràmetres antropomètrics de les gestants i dels nounats. 

 

3.5. DISSENY DEL TREBALL 
 

Durant el període d’octubre a desembre del 2015 es van realitzar els QFA a les 

gestants de ≥ 20 setmanes que acudien als centres d’atenció primària corresponents a 

l’ABS Lleida Rural Nord . 

S’ informava a les gestants que es pretenia fer un estudi sobre la ingesta alimentària 

durant l’embaràs totalment anònim i si volien participar de manera voluntària. En el cas 

d’acceptar, amb l’entrevistador s’omplia el full de recollida de dades, i tot seguit, 
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s’autoadministrava el QFA després d’una explicació prèvia de què se’ls hi estava 

preguntant i com havien de respondre. 

Finalitzada la concepció, es va fer un recerca dels paràmetres antropomètrics dels 

nounats mitjançant el programa d’història clínica informatitzada emprat pels 

professionals de la xarxa d’atenció primària de l’ Institut Català de la Salut. 

 

 

3.6. TRACTAMENT DE DADES 
 

• Racions diàries 

 

Un dels objectius era calcular les racions diàries ingerides per cada grup d’aliment. 

Donat que el QFA indicava freqüències no diàries es van haver de transformar 

numèricament a freqüències diàries. La fórmula utilitzada és: 

 

valor numèric de la freqüència alimentària  

nombre de dies 

 

 

Els resultats obtinguts per cadascuna de les diferents freqüències alimentàries es 

detallen en la taula 4.  

 

Respostes del QFA Valor numèric de 
la freqüència 
alimentària 

Dies Aproximació de 
l’equivalència en 
 RACIÓ DIÀRIA 

Mai o <1 mes 1 30 0 

1-3 mes 3 30 0,1 

1 setmana 1 7 0,15 

2-4 setmana 4 7 0,6 

5-6 setmana 6 7 0,85 

1 dia 1 1 1 

2-3 dia 3 1 3 

4-5 dia 5 1 5 

6 o +dia 6 1 6 

Taula 4. Transformació de les freqüències alimentàries a racions diàries. 
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• Qualitat nutricional 

 

En el cas de la qualitat nutricional dels aliments, per poder realitzar els càlculs adients 

es requerien els valors de la quantitat ingerida i atribuir un valor numèric de qualitat a 

cada aliment. 

 

Pel que fa a la quantitat ingerida, molts dels aliments del llistat ja tenen atribuït un 

gramatge o volum ingerit de manera quantitativa. I pels que no s’indicava 

numèricament, s’ha dut a terme una aproximació seguint les pautes del CESNID 

recollides en les Taules de composició d’aliments per mesures casolanes de consum 

habitual a Espanya (2008).  

 

Respecte a la qualitat nutricional de cada aliment, els classifiquem en preferents, 

intermedis o de menys preferència en funció  per exemple de la qualitat del greix, 

l’aportació de fibra, del rang acceptable de distribució dels macronutrients; entre 

d’altres. Ja que la qualitat depèn del conjunt total i si s’ajusta o no a les necessitats de 

la persona. Amb aquest aclariment, l’atribució del valor de qualitat per cada aliment 

s’ha fet seguint les directrius de la taula 2, assignant els següents valors possibles: -1 

(low-nutrient, energy-dense group), 0 (intermediate group) o 1 (preference group). Tota 

aquesta informació es recull en l’Annex II. 

 

	  
Taula 5. Classificació d’aliments d’un mateix grup alimentari segons la qualitat 
nutricional d’aquests. (Taken from Vyncke et al, British Journal of Nutrition (2013); 
109:2067-2078). 
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Una vegada es van tenir els valors numèrics es va operar amb la fórmula següent per 

cada grup d’aliments, per així obtenir la qualitat total per grup d’aliment.  

 

 

X 100 
 
 

Aquesta metodologia i càlculs s’han extret del projecte PEGASO, d’un dels documents 

que conté la base per avaluar els hàbits alimentaris. 

 

• Equilibri dietètic 

 

Es refereix a mantenir un equilibri entre els nutrients, és a dir, a no ingerir algun 

nutrient en excés i d’altres en defecte. Es va calcular per diferència entre l’adequació 

de la dieta (AD) i l’excés de la dieta (ED) per cada grup d’aliments.  

L’adequació de la dieta es calcula de la següent manera: 

 

 

 

 

 

 

 

I l’excés de la dieta es calcula segons:  

 

EL valor final de l’equilibri dietètic és calcula fent el sumatori de l’equilibri dietètic de 

tots els grups d’aliments i dividit pel nombre total de grups, i finalment multiplicat per 

100. Aquestes fórmules, també s’han extret del projecte PEGASO, del mateix 

document citat anteriorment.  

 
 

 

 

Σ (Ració de l’aliment (gr o ml) x Ingesta diària x Valor de qualitat) 
Σ gr o ml ingerits 

	  

Ració/dia ingerida per grup d’aliment 
Ració/dia mínima recomanada 

 
 

ü Si el valor >1 s’accepta AD=1 
	  

( Ració/dia ingerida per grup d’aliment – ració/dia màxima recomanada ) 
Ració/dia màxima recomanada 

 
 

ü Si el valor > 1 s’accepta ED=1 
ü Si el valor <1 s’accepta ED=0 
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3.7. ANÀLISI ESTADÍSTIC  
 

La base de dades es va realitzar amb el programa EXCEL. Les mitjanes s’han 

expressat amb la desviació estàndard i els rangs dels paràmetres analitzats amb un 

interval de confiança del 95%. 

Els càlculs estadístics per a variables quantitatives s’han elaborat amb el coeficient de 

correlació de Pearson mitjançant el programa GraphPadPrism 6 amb una significació 

estadística de p<0,05. I per realitzar l’anàlisi multivariant a partir del mètode Parcial 

Least Square-Discriminant Analysis (PLS-DA) s’ha emprat el programa MetaboAnalyst 

3.0.  
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4. RESULTATS 
 

A) Descripció de la mostra estudiada (n=31) 

En l’estudi es van incloure 31 dones gestants d’edats entre 35±4 anys (x ± DE) (rang 

24-41). En la Figura 1 es representa el nombre de parts anteriors de les participants, 

observant que per la meitat era el primer fill. Ninguna d’elles feia menys de 18 mesos 

des de l’últim embaràs. 

 

 

Figura 1. Nombre de parts 
anteriors de les gestants 
(n=31). 

 
 

 

 

 

 

 

El IMC preconcepcional de 29 de les participants va ser de 22,7± 3,1 kg/m2 (x ± DE) 

classificades segons l’estat ponderal tal i com es mostra en la Taula 1. Dos d’elles 

presentaven un baix pes (7%), i no van arribar a cobrir l’augment de pes recomanat 

durant la gestació. La majoria de les participants (69%) presentaven  normopès  i van 

assolir l’increment de pes recomanat. Pel que fa a 7 de les participants, presentaven 

sobrepès (24%) i també van assolir l’increment de pes dins l’interval recomanat. 

 

Taula 6. Classificació de l'estat ponderal preconceptiu de les gestants (n=31). Mostra els 
IMC preconceptius i l'increment de pes durant la gestació. 

 

 

 

Estat ponderal preconceptiu Mostra Δpes  

recomanat 
x Δpes±DE 

(Kg) 

IC95% 

(Kg) 

BAIX PES IMC< 18,5 2 12,5-18 9,6±3,3 ---- 

NORMOPES IMC:18,5-24,9 20 11,5-16 12,5±3,4 14-11 

SOBREPES IMC:25-29,9 7 7-11,5 10,75±1,9 12,1-9,3 

CAP 
16 

participants 
1 PART 

12 
participants 

2 PARTS 
2 participants 

4 PARTS 
1 participant 
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Figura 2. Hàbits tabàquics 
en funció de l'estat 
ponderal preconceptiu. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Segons la figura 2, la majoria de les participants (61%) no havien set mai fumadores. 

Una quarta part havien abandonat l’hàbit. I un 13% de les participants continuava 

fumant, totes elles incloses al grup amb normopès. 

 

Pel que fa a la freqüència de realització d’activitat física durant l’embaràs, un 35% de 

les participants no practicava mai cap activitat, un 30%  entre 2-3 cops per setmana i 

el 35% restants més de 3 cops per setmana. El grup amb sobrepès era el que 

realitzava amb més freqüència. I el grup amb normopès, el que inclou més participants 

que no realitzaven mai activitat física. Aquesta informació és recull en la figura 3.  

 

 

	  
 

Figura 3. 
Freqüència  
d'activitat 

física durant 
l'embaràs 

segons l’estat 
ponderal 

preconceptiu. 
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El nombre d’àpats que realitzen al dia les gestants es mostren en la figura 4. La 

majoria de les gestants realitzen 5 àpats al dia distribuïts en esmorzar, mig matí, dinar, 

berenar i sopar. El grup amb normopès, realitzava majoritàriament 5 àpats i una 

minoria entre 4 i 3 àpats al dia. Referent al grup amb sobrepès, també realitzaven 

majoritàriament 5 àpats al dia però una part important tan sols en realitzava 3. I en el 

grup amb baix pes trobem que la meitat de les gestants realitzaven 6 àpats al dia i 

l’altra meitat 4 àpats. 

 

	  
Figura 4. Nombre d’àpats al dia segons la mostra total i classificada per estat ponderal 
preconceptiu. 

 

Durant l’embaràs les dones van patir certs problemes digestius, els principals 

problemes relacionats amb la nutrició són l’aparició d’edemes, restrenyiment, pirosi i 

les nàusees i vòmits. Segons la figura 6, la prevalença més elevada va correspondre a 

la pirosi (68%) seguida del restrenyiment (52%). 

 

 

 

 

0%	  

20%	  

40%	  

60%	  

80%	  

100%	  
Baix pes 

Normopès 

Sobrepès 

Total 
mostra 

3 àpats/dia 
4 àpats/dia 
5 àpats/dia 
6 àpats/dia 
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En la figura 6 es mostren el nombre d’afeccions patides per les participants al llarg de 

l’embaràs. Únicament dos de les participants van indicar no haver patit cap problema. 

Un 42% de la mostra va referir haver patit 2 problemes, seguit d’ 1 problema.  

En els grups amb sobrepès i normopès es segueix el mateix patró. 
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Figura 6. Nombre de 
problemes digestius patits 
durant l’embaràs, en la 
mostra total i segons l’estat 
ponderal preconceptiu. 

Figura 5. Prevalença 
(expressada en %) dels 
problemes digestius del 
grup de gestants (n=31). 
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B) Ingesta de racions diàries alimentàries   
 
Després de transformar els diversos aliments del Qüestionari de Freqüència 

Alimentària en racions al dia ingerides, i classificar-los en el corresponent grup 

alimentari, es van obtenir els resultats que es mostren en la taula 7. 

 

Grup alimentari Racions recomanades Racions/dia 

X ± DE 

IC 95% 

LACTIS 3-4 2,5 ± 1,72 1,9-3,1 

PROTEICS 2 3,05 ± 1,47 2,5-3,6 

VERDURES 2-4 4,25 ± 2,22 3,5-5 

FRUITES 2-3 4,1 ± 2,61 3,2-5 

FARINACIS 4-5 3,25 ± 1,3 2,8-3,7 

GREIXOS D'ADDICIÓ 3-6 2,3 ± 1,7 1,7-2,9 

BEGUDES 5-8 7 ± 1,54 6,5-7,5 

SUCRES 0 2,2 ± 1,99 1,5-2,9 

Taula 7.Ingesta de racions diàries de les gestants de diferents grups d’aliments. 
Mostra  l’interval amb una confiança del 95%. 

Si comparem els resultats de les racions ingerides pel grup de gestants amb les 

recomanades per la SENC, observem que pels grups alimentaris de fruites i verdures 

es va assolir una ingesta adequada però deficient en lactis i farinacis, i un excés de 

consum d’aliments proteics. Pel que fa als greixos d’addició es va consumir menys del 

mínim recomanat. En el cas de les begudes sense alcohol, la ingesta es trobava dins 

l’interval recomanat; i es respecta la recomanació de no prendre begudes 

alcohòliques. En canvi, no es recomana la ingesta diària de sucres, sinó que seria 

ocasional; però es va obtenir un resultat de 2 racions al dia.  

 

Si desglossem els valors segons l’estat ponderal preconceptiu de les gestants 

obtenim, tal i com mostra la figura 7 i 8, que el grup amb baix pes excedien 

notòriament les recomanacions dels grups de les fruites, verdures i lactis. En canvi, 

són l’únic grup que va assolir una adequada ingesta de farinacis i el mínim recomanat 

per als greixos d’addició. Pel que fa al grup proteic, tot i que tots els grups 

sobrepassaven les recomanacions diàries, aquest era el que tenia una ingesta més 

baixa o més aproximada al valor recomanat. 
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Figura 7. Mostra les racions diàries recomanades i les ingestes del total de la mostra i 
segons els diferents grups de gestants classificats per IMC preconceptiu. Verd: interval 
de racions diàries recomanades per la SENC; Groc: total de la mostra , blau: baix pes, salmó: 
normopès, lila : sobrepès. 

 

Si analitzem els valors obtinguts entre el grup de normopès i sobrepès, el patró és més 

similar entre ells. Van assolir els objectius per fruites i verdures. Existia un dèficit de 

consum de lactis i farinacis, més destacat en el grup de sobrepès. 

Si analitzem els valors obtinguts pel grup que presenta sobrepès podem observar que 

eren el grup amb un consum més baix de lactis, verdures, fruites i greixos d’addició; 

sense assolir el mínim recomanat; excepte el grup de les fruites. En canvi, era el grup 

amb una ingesta més elevada d’aliments proteics. 

Pel que fa al grup dels sucres, la ingesta era molt similar en els tres grups. 

 

Figura 8. Mostra les 
racions diàries 
recomanades i les 
ingestes del total de la 
mostra i segons els 
diferents grups de 
gestants classificats 
per IMC preconceptiu.  
(Idem figura 8)	  
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C) Qualitat dietètica 

 

Un cop atribuït a cada aliment un valor qualitatiu i realitzar els càlculs adients, es va 

obtenir un valor mig de la qualitat de la ingesta dietètica total diària de les gestants de 

69,2% amb un rang entre 65,9% a 72,6% (interval de confiança del 95%).  Tal i com 

mostra la figura 9, la meitat de la població estudiada va obtenir una qualitat dietètica 

entre bona i molt bona. 

Els resultats per cada grup segons l’estat ponderal van ser: 78,9% per baix pes,  71% 

per normopès i 68% per sobrepès.  

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

En la figura 10 es mostra la qualitat total mitjana per grup alimentari i el rang entre el  

qual es troba aquesta qualitat. Cal dir que les verdures van obtenir un valor del 100% 

de qualitat, ja que no es reflexa en el QFA el tipus de cocció que podria fer variar la 

qualitat. Tant el grup de fruites com el de begudes van resultar amb un valor alt de 

qualitat i un interval petit, seguit del grup de farinacis. Els greixos d’addició van obtenir 

un valor qualitatiu molt acceptable. En el cas dels lactis, es va observar una qualitat 

mitjana. I el grup alimentari ingerit amb menys qualitat dietètica va ser el proteic, amb 

una qualitat molt pobra. 

 

Si analitzem els resultats de les gestants classificades segons l’estat ponderal 

preconceptiu, es van observar certes diferències representades en la figura 11. El grup 

amb baix pes ingerien els farinacis, lactis i greixos d’addició de més qualitat. En canvi, 

el grup amb sobrepès ingerien els greixos i farinacis de menys qualitat. Pel que fa al 

grup amb normopès, consumien els lactis i proteics de menys qualitat. 

 

 

Millorab
le 

16% 

Accepta
ble 

36% 

Bona 
32% 

Molt 
bona 
16% 

Figura 9. Distribució de la mostra total 
segons la qualitat de la dieta. Per un valor 
<60%: Millorable, entre 60-69%: Acceptable; 
entre 70-79%: Bona; ≥80%:Molt bona 
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Figura 10. Representació dels intervals de qualitat de cada grup alimentari ingerit per les 
gestants (n=31);expressats en percentatge. El triangle lila indica la mitjana de la mostra i la 
línia gruixuda l’interval amb una confiança del 95%. 

Figura 9. Representació del percentatge de qualitat dels diferents grups alimentaris per a 
la mitjana de la mostra, i pels diferents grups de gestants segons IMC preconceptiu.  
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d) Equilibri dietètic  
 

 
El valor mig de l’equilibri dietètic diari va resultar de 66% amb un rang entre 63% a 

69% (interval de confiança del 95%). Els valors obtinguts pels grups de baix pes, 

normopès i sobrepès van ser respectivament 66, 66 i 68%; molt similars entre ells. 

 

La figura 12 mostra com es distribueix la mostra de l’estudi segons l’equilibri obtingut. 

 
  
	  
	  
	  
Figura 10. Distribució de la mostra 
segons l'equilibri obtingut. Per un valor 
<60%: Millorable, entre 60-69%: Acceptable; 
entre 70-79%: Alt; ≥80. 
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5. DISCUSSIÓ 
 

 

v Identificar  les racions diàries ingerides. Valorar si s’ajusten a les 

recomanacions de la SENC.  

Després d’observar i valorar les ingestes diàries dels diferents grups d’aliments, el 

present estudi mostra que en la majoria de gestants no s’assolien les recomanacions 

establertes per la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, que difereixen de les 

d’una adona adulta no gestant en un augment de fruita, verdures i lactis. Tan sols, tres 

dels set grups d’aliments assolien l’objectiu; aquest són les fruites, verdures i les 

begudes sense alcohol. En canvi existia una ingesta deficitària de lactis, farinacis i 

greixos d’addició. I per contra, un excés de consum d’aliments proteics. En un estudi 

realitzat a Sevilla, trobem resultats similars en quant a la ingesta dels grups proteics, 

lactis i fruites. En canvi, el seu grup d’estudi no assoleix la ingesta recomanada en 

verdures (Irles Rocamora et al, 2003). Un altre estudi realitzat a Reus també assoleix 

la ingesta de fruites i verdures (Cucó et al, 2004). 

Pel que fa a altres grups d’aliments, la SENC recomana no consumir begudes 

alcohòliques durant l’embaràs, objectiu que sí es va complir. En canvi, aconsella 

disminuir o moderar el consum de brioixeria, i un cop analitzat el consum  es va 

observar que enlloc de ser un consum ocasional, reflexava una ingesta diària de dos 

racions de sucres. Podria ser degut, tal i com es mostra en el Informe del consumo de 

alimentación en España 2015, elaborat pel Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente, a que hi ha una tendència de consum que va incrementant d’aquest 

tipus de productes, i sobretot en els últims mesos de l’any, període en el qual es van 

realitzar el QFA. O també al desig de certs aliments que poden aparèixer durant 

l’embaràs. 

 

v Identificar i valorar la qualitat nutricional de la dieta.  

 

La qualitat nutricional de la dieta total va ser bona entre un 65,9% i un 72,6%. Els 

grups d’aliments amb una qualitat més elevada, per sobre del 80%, van ser les 

verdures i les fruites, ja que aquestes s’acostumen a menjar fresques o amb coccions 

suaus i no processades la majoria de vegades. Les begudes també van obtenir una 

qualitat molt elevada que reflexa un consum majoritari d’aigua vers begudes 

ensucrades o sucs envasats. Amb una qualitat bona, per sobre del 65%, es van situar 

els greixos d’addició, resultant de la ingesta majoritària d’oli d’oliva i fruits secs, versus 



	  

	   35 

altres olis vegetals i/o margarines i mantegues. Amb una qualitat regular, de més del 

50%, es va situar el grup dels lactis, la majoria consumeix llet semidesnatada o 

desnatada. I el grup d’aliments amb una qualitat pobra, entorn el 25%, va ser el 

proteic, denota un consum més elevat d’embotits, carns processades i peix fregit 

enlloc de peix blau i blanc a la planxa. 

 

Si realitzem una anàlisi multivariant a partir del mètode PLS-DA amb la qualitat com a 

factor discriminador es van observar diferències entre el grup amb una qualitat 

millorable i el grup amb molt bona qualitat, tal i com es representa en la figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un altre anàlisi multivariant, amb la qualitat de la dieta com a factor discriminador 

mostra que no existia relació amb l’increment de pes durant l’embaràs, veure annex 3. 

 

v Identificar i valorar l’equilibri dietètic. 

 

L’equilibri dietètic total es troba en un valor acceptable, i tots superen el 50%, però un 

20% de la mostra l’hauria de millorar.  

 

Figura 113. Representació 
de la mostra en funció dels 
diferents nivells de qualitat 
per la influènica de varis 
paràmetres. Segons el color 
representa un nivell de qualitat 
: vermell (1): <60%, verd (2): 
60-69%, lila (3): 70-79% i el 
blau cel (4): ≥80%, 
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v Determinar si existeixen patrons dietètics i d’estil de vida diferents en les 

gestants segons el índex de massa corporal preconceptiu. 

 

Si comparem els diferents grups establerts segons l’estat ponderal preconceptiu 

l’equilibri dietètic va ser molt similar entre ells. En canvi, la qualitat nutricional va ser  

menor a més IMC. Un estudi publicat recentment en el qual ha intervingut població 

nord-americana, s’ha trobat el mateix resultat, la qualitat de la dieta té una relació 

inversa amb l’IMC preconceptiu (Dayaon, 2016). 

 

Referent a la ingesta dels diferents grups d’aliments i la qualitat dels mateixos es van 

observar certes diferències sobretot entre el grups amb baix pes i sobrepès. I també 

pel que fa a hàbits de l’estil de vida. 

 

El grup amb baix pes va obtenir un consum en excés de fruites, verdures i lactis, i 

adequat per cereals i greixos d’addició. I el grup proteic era el que més s’ajustava al 

recomanat.  A més a més, eren els qui consumien els farinacis, greixos i lactis de més 

qualitat.  

 

El grup amb sobrepès en canvi era el que consumia diàriament menys fruita, verdura, 

lactis i greixos d’addició; i més racions de proteïnes. I els greixos i farinacis que 

consumien eren els de menys qualitat. En relació amb l’estil de vida van ser el grup 

que realitzava amb més freqüència activitat física.  

 

El grup amb normopès destacar que eren els que ingerien lactis, proteics i fruites de 

menys qualitat. Quant a hàbits de l’estil de vida, indicar que totes les gestants  

fumadores i la majoria de les que no practicaven mai exercici físic, corresponien a 

aquest grup. 

 

Una revisió científica, esmenta que el patró dietètic amb resultats més òptims tant per 

la salut materna com fetal,  hauria de ser basat en fruites, verdures, lactis amb baix 

contingut en greix i carns magres (Grieguer et al, 21015). Si comparem amb els 

patrons resultants de cada grup, el que més s’ajusta seria el grup amb baix pes. En 

canvi, el grup amb un patró dietètic menys favorable va ser el grup amb sobrepès, 

però era el que mostrava un estil de vida més satisfactori. Un metaanàlisi que tracta 

sobre l’efecte de les intervencions dietètiques i d’estil de vida durant l’embaràs indica 

que la dieta i l’estil de vida poden disminuir l’increment de pes de la gestant i prevenir 

complicacions de l’embaràs (diabetis gestacional, preeclàmpsia, part prematur), però 
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que les intervencions més eficaces són les dietètiques (Thangaratinam et al, 2012). 

Aquest resultat es podria veure reflexat en el nostre grup ja que van sobrepassar 

lleugerament l’increment de pes recomanat, i la intervenció possible podria ser la 

pràctica d’exercici físic freqüent.  

 

Si realitzem un anàlisi multivariant amb el IMC preconceptiu com a factor discriminador 

s’observa que no hi ha factors diferencials ja que la distribució és uniforme. Per tant, 

no podem realitzar una aproximació de l’IMC preconceptiu segons la ingesta dietètica; 

tal i com mostra la figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v Establir possibles relacions de la qualitat alimentària amb els paràmetres 

antropomètrics dels nounats i amb l’estat ponderal preconceptiu. 

 

 

Per saber si l’índex de qualitat de la dieta està relacionat amb els paràmetres 

antropomètrics dels nounats, es va fer l’anàlisi estadístic corresponent. El present 

estudi no va establir correlació significativa entre l’índex de qualitat de la dieta i el pes 

del nounat (p=0,8598), en canvi, un estudi de prevalença i associació de factors de risc 

realitzat a Tunísia conclou que existeix una correlació directa entre la qualitat de la 

dieta i el pes del nounat (Hassoune et al, 2015). El perímetre cefàlic tampoc va 

mostrar cap correlació significativa(p=0,9394).  Tampoc es va trobar correlació amb el 

Figura 14. Mostra la 
distribució de les gestants en 
funció de l’estat ponderal 
preconceptiu. El color vermell 
representa el grup amb baix 
pes, el verd normopès, i el blau 
sobrepès. 
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IMC preconceptiu  i la qualitat dietètica(p= 04597), però un estudi conclou que si 

existeix una relació inversa  tenim resultats mb una correlació indirecta (Dayaon, 

2016). (Annex4)  

 

També es va analitzar la possible correlació de l’increment de pes durant l’embaràs 

amb el pes del nounat, però el resultat va ser estadísticament no significatiu (p=0,335). 

(Annex4). Tot i que un estudi científic demostra aquesta relació directa (Costa et al, 

2012). 
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6. LIMITACIONS I FORTALESSES  
 

El qüestionari de freqüència emprat és semi quantitatiu, per tant, algunes de les 

racions en pes s’han hagut d’extreure de taules de racions recomanades. Existeixen 

altres mètodes per valorar el consum que no són tant subjectius, com el registre 

dietètic, però per aquest estudi era difícil realitzar-lo.  

El tamany de la mostra hauria de ser major per poder obtenir resultats més concloents. 

Però el temps de l’estudi era limitat. 

La manca de dades registrades en el programa d’història clínica informatitzada, del 

pes i perímetre cefàlic dels nounats, ha interferit en l’anàlisi estadístic, ja que la mostra 

era poc representativa. 

 

Com a fortaleses cal destacar que el QFA utilitzat va dirigit concretament a la població 

gestant, està validat i conté una quantitat acceptable d’ítems (101). A més, tots van ser 

administrats en embarassades de més de 20 setmanes de gestació. Pressuposem que 

és temps suficient per haver adquirit uns hàbits dietètics adequats, en el cas que 

s’hagin modificat.  
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7. CONCLUSIONS 
 

L’objectiu del present estudi era descriure l’adequació de la ingesta dietètica habitual 

durant la gestació i valorar si era la recomanada per la SENC.  

 

Les racions diàries ingerides per grups d’aliments observem que no s’ajusten a les 

recomanades. Mostren una ingesta deficitària en lactis, farinacis i greixos d’addició, i 

un excés d’aliments proteics. A més d’una ingesta diària del grup del sucres.  

 

La qualitat total de la dieta és bona. La ingesta d’aliments de més  qualitat correspon 

als grups de les fruites, verdures i begudes; seguits dels farinacis i dels greixos 

d’addició; i amb una qualitat regular els lactis. Els aliments proteics presenten una 

qualitat pobra. 

 

L’equilibri dietètic té un valor acceptable. 

 

El patró dietètic més favorable correspon al grup amb baix pes i el menys favorable al 

grup amb sobrepès; en canvi, aquest presenta l’estil de vida més saludable. Entre els 

diferents grups segons l’estat ponderal preconceptiu existeixen diferències tant de 

consum com de qualitat dels diferents grups d’aliments. Tot i que l’anàlisi multivariant  

mostra que no hi ha factors diferencials. La qualitat total de la dieta és major per 

gestants amb menys IMC. 

 

Els resultats de les correlacions entre la qualitat de la dieta total i els paràmetres 

antropomètrics dels nounats i l’IMC preconceptiu; van ser estadísticament no 

significatius. 

 

Donat que el grau d’adequació nutricional no ha estat del tot satisfactori, i és un factor 

que es pot modificar, caldria incorporar durant els controls obstètrics una avaluació de 

la dieta per orientar a la gestant a seguir una dieta adaptada a les seves necessitats; 

de qualitat, variada i equilibrada. 
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9. ANNEX 
ANNEX 1. Full de recollida de dades i Qüestionari de Freqüència Alimentaria. 
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ANNEX 2. Mostra dels aliments que s’inclouen en cada grup alimentari amb la 

corresponent quantitat (g o mL) i qualitat (-1,0,1) amb la que s’ha realitzat l’estudi. 

 

LACTEOS	   cantidad	   calidad	  
leche	  entera	  	   200	   0	  
leche	  semi	   200	   1	  
leche	  desnatada	   200	   1	  
leche	  condensada	  (1	  cucharada)	   18	   -‐1	  
nata	  o	  crema	  de	  leche	  (1	  cucharada)	   10	   -‐1	  
yogur	  entero	  (125g)	  	  	  (dos=	  1	  ració)	   250	   0	  
yogur	  desnatado	  (125g)	  	  	  (dos	  =	  1	  ració)	   250	   1	  
queso	  blanco	  o	  fresco	  	   100	   1	  
queso	  curado,	  semi,	  cremoso	   50	   0	  
natilla,	  flan,	  pudding	   110	   -‐1	  
helados	  (1	  cucurucho,	  vasito	  o	  bola)	   70	   -‐1	  

	   	   	  HUEVOS,	  CARNES	  Y	  PESCADOS	   cantidad	   calidad	  
huevos	  de	  gallina	  (uno)	   50	   0	  
pollo	  con	  piel	   125	   -‐1	  
pollo	  sin	  piel	   125	   1	  
carne	  de	  ternera,	  cerdo,	  cordero	   125	   0	  
carne	  de	  caza:	  conejo,	  codorniz	   125	   0	  
hígado	  de	  ternera,	  cerdo,	  pollo	   125	   -‐1	  
vísceras:	  callos,	  sesos,	  mollejas(100g)	   100	   -‐1	  
embutidos:	  jamón,	  salchichón,	  salami,	  mortadela	  (50g)	   50	   -‐1	  
salchichas	  y	  similares	   150	   -‐1	  
patés,	  foie-‐gras(50g)	   50	   -‐1	  
hamburguesa	  (100g)	   100	   -‐1	  
tocino,	  beicon,	  panceta(50g)	   50	   -‐1	  
pescado	  frito	  variado	   150	   -‐1	  
pescado	  hervido	  o	  plancha	  BLANCO	   150	   1	  
pescado	  hervido	  o	  plancha	  AZUL	   150	   1	  
otros	  pescados	  azules:	  caballa,	  sardinas,	  boquerón,	  salmón	   150	   1	  
lata	  pequeña	  de	  atún/bonito	  en	  aceite	   50	   0	  
lata	  pequeña	  de	  sardinas/caballa	  en	  aceite	   50	   0	  
pescados	  en	  salazón/ahumados:anchoas,	  bacalao,	  salmón	  
(50g)	   50	   0	  
almejas,	  mejillones,	  ostras(100g)	   100	   0	  
calamares,	  mejillones,	  sepia,	  pulpo,	  choco(100g)	   100	   1	  
marisco:gambas,	  cangrejo,	  langostino,	  langosta	  (100g)	   100	   0	  
croquetas	  carne/pescado,	  palitos,	  delicias	  de	  pescado	  frito	   30	   -‐1	  

	   	   	  VERDURAS	   cantidad	   calidad	  
espinacas	  o	  acelgas	  cocinadas	   200	   1	  
col,	  coliflor,	  brócolis	  cocinadas	   200	   1	  
lechuga,	  endivias,	  escarola	   200	   1	  
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tomate	   130	   1	  
cebolla	   130	   1	  
zanahoria,	  calabaza	   90	   1	  
judias	  verdes	  cocinadas	   200	   1	  
berenjenas,	  calabacines,	  pepinos	   220	   1	  
pimientos	   220	   1	  
alcachofas(100g)	   100	   1	  
espárragos	   200	   1	  
maiz	  hervido	  (lata	  pequeña,	  82	  g)	   82	   1	  

	   	   	  FRUTAS	   cantidad	   calidad	  
naranjas,	  mandarinas	  (una)	   150	   1	  
zumo	  de	  naranja	  natural	  (125cc)	   125	   1	  
plátano	   110	   1	  
manzana,	  pera	   150	   1	  
melocotón	  ,	  nectarina,	  albaricoque	   150	   1	  
sandía,	  melón	   250	   1	  
uvas	   130	   1	  
prunas,	  ciruelas	  frescas/secas(37g)	   40	   1	  
kiwi	   90	   1	  
aceitunas(15	  unidades)	   40	   0	  
Zumo	  de	  frutas	  envasada	   200	   -‐1	  
mermelada	   45	   -‐1	  

	   	   	  PAN,	  CEREALES,	  SIMILARES	   cantidad	   calidad	  
pan	  blanco	  (60g)	   60	   0	  
pan	  integral	   60	   1	  
cereales	  de	  desayuno	  (30g)	   30	   0	  
patatas	  fritas	  (100g)	   100	   0	  
patatas	  cocidas,	  asadas	   250	   1	  
bolsa	  de	  patatas	  fritas	  (30g)	   30	   -‐1	  
arroz	  cocinado	   240	   1	  
pastas:	  espaguetis,	  fideos,	  macarrones	   240	   1	  
pizza	  (200g)	   200	   -‐1	  
lentejas,	  garbanzos,	  judías	  blancas	  	   200	   1	  

	   	   	  ACEITES	  Y	  GRASAS	   cantidad	   calidad	  
aceite	  oliva	  añadido	  a	  la	  mesa	   10	   1	  
otros	  aceites	  vegetales:	  girasol,	  maíz,	  soja	  	   10	   0	  
margarina	  añadida	  al	  pan	  o	  la	  comida	  	   30	   -‐1	  
mantequilla	  añadida	  al	  pan	  o	  la	  comida	   30	   -‐1	  
mayonesa	  (1	  cucharada)	   30	   -‐1	  
salsa	  ketchup	  (	  1	  cucharada)	   30	   0	  
Frutos	  secos	   30	   1	  

	   	   	  AZÚCARES	   cantidad	   calidad	  
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Galletas	  tipo	  María	  (5u)	   35	   -‐1	  
Galletas	  con	  chocolate	   35	   -‐1	  
Bollería:	  croissant,	  donut,	  magadalena,	  tarta,	  bizcocho	   55	   -‐1	  
Chocolate,	  bombones	  y	  similares	   25	   -‐1	  
Chocolate	  en	  polvo	  (1	  cucharada)	   10	   0	  
Azúcar	  de	  mesa	   10	   -‐1	  

	   	   	  BEBIDAS	   cantidad	   calidad	  
Agua	  del	  grifo	   200	   1	  
Agua	  embotellada	  sin	  gas	   200	   1	  
Agua	  embotellada	  con	  gas	   200	   0	  
Cerveza	  sin	  alcohol	   200	   0	  
Refrescos	  normales	  de	  cola,	  naranja,	  limon	   200	   -‐1	  
Refrescos	  sin	  azúcar	  cola,	  naranja,	  limón	   200	   0	  
Café	  (1	  taza)	   100	   0	  
Café	  descafeinado	  (1	  taza)	   100	   0	  
Té	  o	  infusiones	  (1	  taza)	   150	   0	  

	   	   	  BEBIDAS	  ALCOHÓLICAS	   cantidad	   calidad	  
Vino	  tinto	  (1	  vaso)	   125	   -‐1	  
Vino	  blanco	  o	  rosado	  (1	  vaso)	   125	   -‐1	  
Jerez,	  vinos	  secos,	  vermú	  (copa)	   50	   -‐1	  
Cerveza	  (botellín	  o	  quinto)	   200	   -‐1	  
Licores(copa)	   50	   -‐1	  
Brady,	  ginebra,	  ron,	  whisky,	  vodka,	  aguardiente	   50	   -‐1	  
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ANNEX 3. Anàlisi multivariant a partir del mètode PLS-DA amb la qualitat dietètica 

com a factor discriminador. 
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ANNEX 4. Gràfics de correlació de Pearson 
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