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Người tóm tắt: BSCK1. Nguyễn Thị Ngọc Hương 

1. KHUYẾN NGHỊ TĂNG CÂN KHI MANG THAI (1)(2)(3)(4)(5) 

BMI (kg/m2)  

(trước khi mang thai) 

Khuyến nghị mức tăng cân cả thai kỳ 

 Bộ Y tế Việt Nam CDC & một số nước 

<18.5  

(Thiếu cân/Suy dinh dưỡng) 

25% so với cân nặng 

trước khi mang thai 

12.7 – 18kg  

(28 – 40lbs) 

18.5–24.9  

(Bình thường) 

10 – 12kg 11.5–16 kg  

(25–35lbs) 

25-29.9  

(Thừa cân) 

15% so với cân nặng 

trước khi mang thai 

6.8-11.4kg  

(15-25lbs) 

30+  

(Béo phì) 

15% so với cân nặng 

trước khi mang thai 

5-9kg  

(11-20lbs) 

 

2. KHUYẾN NGHỊ TĂNG NĂNG LƯỢNG KHẨU PHẦN KHI MANG 

THAI(4)(6) 

2.1. Theo CDC (4) 

 

BMI (kg/m2) trước khi mang 

thai 

 

Năng lượng tăng thêm (Kcal/ngày) trong 

thai kỳ 

3 tháng đầu 3 tháng giữa 3 tháng cuối 

<18.5 (Thiếu cân/Suy dinh dưỡng) 0 400 400 – 600 

18.5–24.9 (Bình thường) 0 400 400 

25-29.9 (Thừa cân) 0 200 – 400  400 

30+ (Béo phì) 0 200 400 

 

2.2. Theo Bộ Y tế Việt Nam (6) 

 

BMI (kg/m2) trước khi mang 

thai 

 

Năng lượng tăng thêm (Kcal/ngày) trong 

thai kỳ 

 3 tháng đầu 3 tháng giữa 3 tháng cuối 

<18.5 (Thiếu cân/Suy dinh dưỡng)  Chưa có khuyến nghị 

18.5–24.9 (Bình thường) 50 250 450 

25-29.9 (Thừa cân) Chưa có khuyến nghị 

30+ (Béo phì) Chưa có khuyến nghị 



 

*Chọn lựa của nhóm chuyên gia biên soạn phần mềm NutiExpert: 

- Phụ nữ có BMI trước khi mang thai là bình thường (BMI=18.5–24.9) hoặc 

thiếu cân (BMI < 18.5) thì sử dụng khuyến nghị mức tăng năng lượng khẩu 

phần của Bộ Y tế Việt Nam. 

- Phụ nữ có BMI trước khi mang thai là thừa cân hoặc béo phì (BMI > 25) thì có 

thể sử dụng khuyến nghị tăng năng lượng khẩu phần của CDC. Trên thực tế, 

cần theo dõi mức tăng cân hàng tháng của nhóm thai phụ này để điều chỉnh sự 

tăng giảm năng lượng khẩu phần sao cho thai nhi phát triển bình thường và sức 

khỏe của mẹ tốt. 

**Nhu cầu khuyến nghị Năng lượng (Kcal/ngày) cho phụ nữ ở tuổi sinh đẻ 

 (không mang thai)(6) 

Nhóm tuổi Mức hoạt động thể lực 

Nhẹ Trung bình Nặng 

20 – 29 1760Kcal 2050Kcal 2340Kcal 

30 – 49 1730Kcal 2010Kcal 2300Kcal 
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