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Resumo 



 

Egito MB. Influência da atividade física durante a gravidez nos 
resultados perinatais. São Paulo. Tese de Mestrado. Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2010. 92p 
 
INTRODUÇÃO: Atividade física tem mostrado exercer muitos benefícios 
para saúde materno-fetal. Porém ainda persistem dúvidas em relação à 
influência da atividade física durante a gestação na prematuridade e baixo 
peso fetal. Visto que a prematuridade e o baixo peso fetal são 
conhecidamente as maiores causas para mortalidade e morbidade infantil, 
torna-se fundamental investigar detalhadamente a relação entre atividade 
física materna e resultados perinatais.OBJETIVO: Avaliar prospectivamente 
o nível de atividade física materna, em função do gasto energético em 
atividade, durante o segundo e terceiro trimestres gestacionais e sua 
influência sobre resultados perinatais (recém-nascidos pequenos para idade 
gestacional – PIG e prematuridade). MÉTODOS: Foi realizado um estudo 
epidemiológico, prospectivo, longitudinal e observacional. Em função do 
cálculo amostral realizado para o estudo a coorte foi composta por 325 
gestantes saudáveis que realizavam pré-natal no grupo de baixo risco 
gestacional do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Foram 
inclusas apenas gestantes com até 25 semanas de gestação e feto único. 
Para avaliar a prática de atividade física materna utilizou-se no final do 
segundo e do terceiro trimestre de gestação o Questionário de Atividade 
Física na Gestação (PPAQ). Os dados clínicos utilizados para ajustar o 
modelo de regressão logística, bem como os resultados maternos e 
perinatais foram coletados do prontuário da paciente. Análise estatística: 
primeiramente foram criados os tercis de atividade física nos dois trimestres 
gestacionais estudados. Para responder o objetivo proposto foi utilizado 
Regressão Logística múltipla e dessa forma calculada a razão de chance 
(“odds ratio”) para cada variável da atividade física estudada com intervalos 
de confiança de 95% e nível de significância de 5%. RESULTADOS: No 
modelo de Regressão não-ajustado e também no modelo ajustado pelas 
variáveis controle analisadas, as variáveis da atividade física, bem como o 
tempo de trabalho semanal, não apresentaram associação estatisticamente 
significativa com a incidência de recém-nascidos PIG. Em relação à 
prematuridade, gestantes com maior nível de atividade física no segundo e 
terceiro trimestres gestacionais apresentam aproximadamente 63% e 61% 
respectivamente menos chance de prematuridade que gestantes com menor 
nível. CONCLUSÃO: O nível de atividade física no segundo ou terceiro 
trimestre gestacional, bem como o aumento ou diminuição no dispêndio 
energético em atividade, não está associado ao aumento no risco de recém-
nascidos pequenos para idade gestacional (PIG). Por outro lado, gestantes 
com maior nível de atividade física durante o segundo e também durante o 
terceiro trimestre de gestação apresentam menor chance de parto prematuro 
que gestantes com menor nível de atividade física nesses trimestres 
 
Descritores: Estudos de coortes, Atividade física, Gravidez, Peso ao 
nascer, Recém-nascido de baixo peso, Nascimento prematuro 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Summary 



 

Egito MB. The Influence of Physical Activity during pregnancy in the 
perinatal outcome. São Paulo. Master´s thesis. Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2010. 92p 
 
INTRODUCTION: Physical activity has been shown to produce highly 
beneficial effects in terms of maternal/fetal health. However, there are still 
doubts as to the influence of physical activity during pregnancy as regards 
premature birth and low fetal weight. Seeing that premature birth and low 
fetal weight are known to be the greatest causes of infant mortality and 
morbidity, it is fundamental that the relationship between maternal physical 
activity and its perinatal effects be investigated in detail. OBJECTIVE: To 
assess the level of maternal physical activity prospectively, in terms of the 
expenditure of physical energy during the activity, during the second and 
third gestational trimesters, and its influence on the perinatal outcome (new-
born children small for gestational age – SGA and premature birth). 
METHODS: A prospective, longitudinal, epidemiological and observational 
study was undertaken. A cohort of 325 healthy pregnant women who were 
attending a prenatal care at the Hospital das Clínicas, of University of São 
Paulo school of Medicine, was composed on the basis of a sampling 
calculation. Only singleton pregnant women up to 25 gestational weeks were 
included. The Pregnancy Physical Activity Questionnaire (PPAQ) was used 
for the assessment of the practice of maternal physical activity at the end of 
the second and third trimesters of pregnancy. The clinical data used to adjust 
the logistic regression model, as also the maternal and perinatal results, were 
collected from the patients´ case histories. Statistical analysis: first, the 
terciles of the physical activity undertaken during the two gestational 
trimesters studied were created. Multiple logistic analysis was used to fulfill 
the objective proposed and the odds ratio was thus calculated for each 
variable of the physical activity studied, with a 95% confidence interval and a 
5% level of significance. RESULTS: Neither in the non-adjusted Regression 
model nor in the model adjusted in accordance with the control variables 
analyzed, did the variables of physical activity, or the duration of the working 
week, present any statistically significant association with the incidence of 
SGA neonates. With regard to premature births, patients with a higher level 
of physical activity in the second and third gestational trimesters presented, 
respectively, 63% and 61% less chance of premature birth than did those 
with a lower level. CONCLUSION: The level of physical activity in the second 
or third gestational trimester, as also the increase or reduction of the 
expenditure of energy during activity, shows no association with any increase 
in the risk of the birth of new-born small for gestational age (SGA) children. 
On the other hand, patients with a higher level of physical activity during the 
second as also during the third trimester present a smaller chance of 
premature labor than the patients with a lower level of physical activity during 
those trimesters.   
 
Key words: Cohort studies, Physical activity, Pregnancy, Birth weight, 
Infant, low birth weight, Premature birth  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução 
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1.0 INTRODUÇÃO  
 

 

O sedentarismo e suas consequências têm sido rotineiramente 

destacados como um dos principais problemas de saúde pública. Segundo a 

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 2003), até 80% dos casos 

de doenças coronarianas, 90% dos casos de diabetes tipo 2 e um terço dos 

casos de câncer podem ser evitados mediante mudanças nos hábitos 

alimentares, aumento da atividade física e abandono do tabagismo. Ainda, 

de acordo com o “Relatório sobre Saúde no Mundo 2002”, da OMS, a pouca 

atividade física causa 1,9 milhão de óbitos por ano no mundo. 

Em gestantes, o sedentarismo é uma preocupação ainda maior, posto 

que, somados os riscos da população geral, essas mulheres passam por 

adaptações fisiológicas e morfológicas muito particulares desse período. 

Muitos autores alertam quanto ao risco de estilo de vida sedentário na 

gestação, sugerindo que um status sedentário pode acarretar um maior risco 

de desenvolver diabetes mellitus gestacional, hipertensão arterial, obesidade 

e ainda maior chance de nascimento prematuro (Campbell, Motolla, 2001; 

Evenson et al., 2002; Hatch et al., 1993; Artal, 2003). 

No entanto, seja pela falta de informação adequada ou por fatores 

limitantes, em média, 95% das mulheres em idade fértil (20-40 anos) são 

insuficientemente ativas, como aponta um estudo realizado no Rio Grande 

do Sul (Masson et al., 2005). Durante o período gestacional, comumente, o 

índice de sedentarismo aumenta com o decorrer da gestação. Em estudo 
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populacional, os dados sugerem que o sedentarismo aumenta de 28%, 

antes da gestação, para 63% no terceiro trimestre (Sternfeld et al., 1995). 

Em países desenvolvidos foram encontrados resultados similares, mas em 

menor magnitude (Pereira et al., 2007). 

Esses índices de sedentarismo são particularmente preocupantes, não 

somente pelos riscos já citados, como também por favorecer a retenção de 

peso após o parto e, assim, aumentar o risco de obesidade e suas 

decorrências já estabelecidas.  Na gestação, há fortes evidências para 

suportar a associação entre ganho de peso excessivo e crescimento fetal 

inadequado, revelando-se em dados que apontam tanto ganho fetal 

insuficiente quanto excessivo, conforme aponta uma recente revisão 

sistemática (Siega-Riz et al., 2009). Sobrepeso e obesidade também se 

destacam como fator de risco para menores índices de APGAR no recém-

nascido, incidência de parto cesáreo, além de doenças hipertensivas 

específicas da gestação (Kaiser et al., 2001; Nohr et al., 2008, Fortner et al., 

2009). 

Estima-se que a obesidade e o sedentarismo sejam responsáveis por 

10% do gasto total americano em despesas médicas, alcançando $147 

bilhões por ano em 2008 (Finkelstein E. A. et al., 2009). 

A atividade física vem sendo incentivada em mulheres gestantes, e 

sua prática já mostrou exercer muitos benefícios para a mulher e para o feto. 

Estudos sugerem que mulheres praticantes de atividade física de lazer, 

durante a gestação, reduzem em 50% o risco de desenvolver diabetes 

gestacional e em 40% o risco de pré-eclâmpsia (Dempsey et al., 2005; 
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Weissgerber et al., 2004).  Outro estudo prospectivo mostra resultados 

similares, posto que as mulheres que praticaram atividade física mais 

vigorosa, antes da gestação, apresentaram menor risco de desenvolver 

diabetes mellitus gestacional quando comparadas com aquelas menos 

ativas, sugerindo forte associação entre atividade física regular, antes da 

gestação, e menor risco de diabetes gestacional (Zhang et al., 2006).  

Apesar dos benefícios já estabelecidos da atividade física durante a 

gestação para a saúde materno-fetal e das recomendações dos maiores 

centros de referência na área (ACOG, 2002; SOGC/CSE, 2003 ;RCOG, 

2006 ;SMA, 2002), há ainda grande controvérsia a respeito da influência da 

atividade física nas respostas perinatais. Estudos com gestantes atletas ou 

mulheres com alto nível de aptidão física pré-conceptual, que mantiveram 

sua rotina de exercícios, durante a gestação, suscitam a possibilidade de um 

efeito negativo no peso ao nascimento (Bell et al., 1995; Clapp, 2002; 

Campbell e Motolla, 2001; Clapp e Capeless, 1990; Leet e Flick, 2003). 

Ainda, quando o foco de investigação é atividade ocupacional, mulheres com 

elevada demanda física no trabalho apresentam também um risco 

aumentado para prematuridade e baixo peso ao nascer (Mozurkewich et al., 

2000; Escribà-Aguir et al., 2001; Nguyen et al., 2004; Saurel Cubizzolles et 

al., 2004; Bonzini et al., 2007; Niedhammer et al., 2009). Por outro lado, 

alguns estudos mostram efeito protetor do exercício moderado para a 

prematuridade, pós-datismo e estado nutricional do recém-nascido (Juhl et 

al., 2008; Juhl et al., 2010; Domingues et al., 2008; Duncombe et al., 2006; 
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Evenson et al., 2002, Leiferman e Evenson, 2003; Campbell e Motolla, 2001; 

Clapp III et al., 2000; Hatch et al., 1998). 

 

A prematuridade e o baixo peso fetal são conhecidamente as maiores 

causas para mortalidade e morbidade infantil. A incidência da prematuridade 

varia entre 5 e 14%, a depender da população estudada. No Brasil, cerca de 

8% dos partos ocorrem abaixo de 37 semanas. O parto prematuro 

espontâneo, decorrente do trabalho de parto prematuro, é responsável por 

75% dos casos, enquanto os 25% restantes são decorrentes da 

prematuridade eletiva, quando há indicação materna e/ou fetal de resolução 

da gestação antes de atingir-se o termo. A etiologia do parto prematuro 

espontâneo é multifatorial e, em cerca de metade dos casos, não é possível 

estabelecer a causa. Os fatores de risco que se destacam na gênese do 

parto prematuro são: as infecções (principalmente as do sistema urinário e 

do trato genital), a rotura prematura das membranas ovulares (responsável 

por cerca de um terço dos partos prematuros) e o antecedente de 

prematuridade, uma vez que o risco de recorrência é de até 30%.  Em 50% 

dos casos, o parto prematuro é considerado de etiologia desconhecida 

(Bittar, 2008). 

Recém-nascido pequeno para idade gestacional (PIG) pode ser 

definido como peso inferior ao percentil 10 com base em curvas de 

crescimento fetal. A incidência varia de acordo com a população estudada, 

os fatores de risco envolvidos, os critérios utilizados para cálculo da idade 

gestacional e a curva-padrão utilizada para avaliar o crescimento fetal. 
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Estudos realizados na Clínica Obstétrica do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de São Paulo (HC – FMUSP) têm observado 

incidências de PIG que variam de 11% (Zugaib, 2008) a 21% (Martinelli et 

al., 2004). Muitos fatores podem estar envolvidos na restrição do 

crescimento fetal em gestações com feto único e sem malformações, 

podendo ser: de origem exclusivamente fetal, como infecções congênitas 

(responsáveis por aproximadamente 5% a 10% dos casos, principalmente 

rubéola, citomegalovírus, varicela-zoster e herpes); de origem placentária, 

como placenta prévia que é responsável por cerca de 15% dos casos; ou  de 

origem materna, como síndromes hipertensivas, cardiopatias, Diabetes 

Mellitus, doenças autoimunes, trombofilias e desnutrição materna. Fatores 

ambientais como hábitos de vida da gestante (consumo de álcool, drogas e 

tabagismo) também podem influenciar no crescimento fetal. Apesar de 

muitos fatores de risco serem conhecidos, em cerca de 40% dos casos, a 

etiologia é desconhecida (Zugaib  in Zugaib , 2008).  

Assim sendo, obstetras e outros profissionais da saúde, muitas vezes, 

não estão preparados para orientar a gestante ativa devido, em grande 

parte, à falta de consenso na literatura científica em relação a um possível 

aumento no risco de prematuridade e menor peso ao nascer. Um dos fatores 

motivantes dessa dúvida, que inibe mulheres a manterem hábitos ativos e 

médicos a recomendarem um estilo de vida ativo também durante esse 

período, é a limitação metodológica de investigação da atividade física 

materna. Muitos autores consideram apenas um dos domínios de atividade 

física, ou ainda uma das diversas variáveis presentes no domínio, como por 
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exemplo carregar mais de 10 Kg no trabalho como atividade física 

ocupacional. Porém, atividade física, utilizando a definição proposta por 

Caspersen e divulgada pela OMS/ONU/OAA, não pode ser restringida a uma 

ou algumas atividades e nem mesmo a apenas um domínio.  

Uma revisão sistemática sobre a evolução da pesquisa 

epidemiológica em atividade física no Brasil constatou que, dos 42 artigos 

inclusos na pesquisa, 93% utilizaram questionários como instrumento de 

investigação e aproximadamente 70% deles foram criados pelos autores e, 

dessa forma, não foram validados previamente. Como variável de estudo, 20 

artigos investigaram somente atividade física de lazer; 9, a prática de 

atividade física total (em todos os domínios) e 10 analisaram a combinação 

entre domínios (Hallal et al., 2007)   

 Além disso, a maioria dos estudos têm desenho retrospectivo e não 

contemplam a história obstétrica anterior de prematuridade, nem fatores 

maternos como o ganho ponderal durante a gestação, o que representa, por 

si só, uma grande limitação na investigação da atividade física materna e 

impossibilita uma análise mais detalhada, considerando a intensidade da 

atividade. Assim, a relação dose-resposta entre atividade física e resultados 

perinatais ainda permanece inconclusiva. 

Como evidenciado por Hallal et al. (2007), grande parte dos estudos 

epidemiológicos tem como foco o exercício físico assim como estudos 

experimentais, talvez devido à viabilidade metodológica em se analisar 

variáveis não padronizadas no campo da atividade motora, como por 

exemplo, tarefas domésticas e ocupacionais. No entanto, estudos com 
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mulheres sugerem que tais tarefas ocupam grande parte de seu cotidiano, 

sendo que elas gastam menos tempo em exercício estruturado e esporte e 

mais tempo em atividade doméstica e ocupacional. Omitir esses domínios da 

atividade física pode subestimar o nível de atividade física de mulheres que 

não realizam exercício físico (Shaw S M., 1991; Masse et al., 1998). Um 

exemplo disso, é a alta variação da prevalência de sedentarismo observada 

na literatura, oscilando de 26,7 (Lessa et al., 2004) a 78,2 (Ramos de 

Marins, 2001), considerando a atividade física em 2 ou mais domínios.  

Essa constatação suscita a hipótese de que, se levarmos em 

consideração outros domínios da atividade física materna, o número de 

mulheres sedentárias, durante esse período, talvez diminua drasticamente e 

possibilite uma análise mais consistente das respostas perinatais em função 

do perfil de gasto energético durante a gestação.  

Sendo assim, torna-se fundamental a elaboração de um estudo 

prospectivo que investigue a prática de atividade física, durante o período 

gestacional, considerando, de forma detalhada, os diversos domínios da 

atividade física (ocupacional, transporte/deslocamento, doméstico, exercício, 

atividades sedentárias), para que a relação entre gasto energético em 

atividade física e resultados perinatais possa ser estabelecida. 
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2.0 OBJETIVO 

 

 

 Avaliar prospectivamente o nível de atividade física materna, em 

função do gasto energético em atividade, durante o segundo e terceiro 

trimestres gestacionais e sua influência sobre resultados perinatais (recém 

nascido pequeno para idade gestacional – PIG e recém-nascido prematuro)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisão da literatura 



9 

 

3.0 REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 DEFINIÇÃO DE ATIVIDADE FÍSICA 

 

 

Segundo Caspersen (1985), atividade física pode ser definida como 

“qualquer movimento corporal, produzido pelos músculos esqueléticos, que 

resulta em dispêndio energético”, enquanto exercício é um “movimento 

corporal planejado, estruturado e repetitivo para melhorar ou manter um ou 

mais componentes da aptidão física”, e, assim, é considerado uma 

subcategoria da atividade física. Assim, quando a mulher estiver fazendo 

faxina ou caminhando até o ponto de ônibus, está fazendo atividade física. 

Só estará praticando exercício, todavia, se sua caminhada até o ponto de 

ônibus tiver alguns parâmetros controlados, como a distância e/ou a 

intensidade com objetivos préestabelecidos. 

A atividade física pode ser subdividida em: doméstica, ocupacional, de 

deslocamento ou transporte (como por exemplo, tempo de caminhada até a 

escola) e de lazer ou de tempo livre (referindo-se, na literatura, ao exercício 

físico: esporte ou exercícios de condicionamento físico). Os componentes do 

dispêndio energético em atividade e sua contribuição para o gasto diário 

total pode ser melhor visualizado pela fórmula abaixo, em forma de gasto 

calórico (kcal) ou energético (MET): 
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Kcal atividade física total diária =  

kcal ocupacional + kcal doméstica + Kcal transporte + Kcal exercício 

 

No Brasil, atividades físicas de deslocamento (transporte), no próprio 

trabalho e nos serviços domésticos são mais frequentes dos que os 

relatados em países ricos, onde a maior parte da atividade física diária total 

ocorre no tempo de lazer (Martinez-Gonzalez et al., 2001). 

 

 

3.2 ATIVIDADE FÍSICA E RESULTADOS PERINATAIS 

 3.2.1   PESO DO RECÉM-NASCIDO 

 

 

O peso fetal intrauterino bem como o peso ao nascimento têm sido 

foco de inúmeras investigações e, apesar das divergências, talvez de todos 

os parâmetros clínicos, o mais estudado. A preocupação acerca dos 

possíveis riscos do exercício materno para o crescimento e desenvolvimento 

fetal tem como base efeitos agudos por ele induzidos, tais como: 

redistribuição do fluxo sanguíneo para a musculatura exercitada, a resultante 

diminuição do fluxo sanguíneo uteroplacentário e a possível diminuição na 

disponibilidade de nutrientes e oxigênio para o feto que poderia ocorrer 

durante o exercício e, dessa forma, restringir o crescimento fetal (Campbell 

et al., 2001). 
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O efeito do exercício no crescimento fetoplacentário é modulado pelo 

tipo, duração e intensidade do exercício, bem como a idade gestacional 

durante a prática. Muitas das divergências existentes na literatura vêm 

dessas diferenças metodológicas. 

Em relação à idade gestacional durante a prática, Clapp III et al. 

(2000), um dos pesquisadores que mais investigou o tema, encontra, em seu 

estudo prospectivo randomizado, que mulheres que iniciaram a prática de 

exercício com sustentação do peso corporal (esteira, step ou stepper), 3 a 5 

vezes na semana, com aproximadamente 60% da potência aeróbica máxima 

pré-conceptual, no início da gestação (8ª semana), tiveram bebês mais 

pesados e maiores que o grupo controle de mulheres que não se 

exercitaram durante a gestação. E, ainda, aumentaram a taxa de 

crescimento placentário no segundo trimestre, o volume placentário no termo 

e índices múltiplos anatômicos da função placentária por 20-25%. Segundo 

os autores, essa observação sugere que iniciar um regime de exercício de 

intensidade moderada, no início da gestação, durante a fase hiperplástica do 

crescimento placentário, pode ser um importante mecanismo para melhorar 

a capacidade placentária funcional, a qual aumenta, por sua vez, a 

disponibilidade de nutrientes, repercutindo na taxa de crescimento fetal total 

no final da gestação. 

O volume de treinamento ao longo do período gestacional é 

preponderante no crescimento placentário e no peso ao nascimento. Apesar 

de poucas pesquisas terem utilizado esse parâmetro de análise, Clapp III, 

em 2002, realizam uma excelente investigação com gestantes que foram 
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randomizadas para um dos três diferentes protocolos de exercício, a partir 

da 8ª semana gestacional, com frequência de 5 vezes por semana. O grupo 

I foi composto por gestantes que aumentaram o volume de treinamento após 

a 20ª semana (de 20 min por sessão para 60 min); o grupo II, por gestantes 

que mantiveram até o parto (40 min por sessão) e o grupo III, por mulheres 

que diminuíram o volume após a 20ª semana (de 60 min por sessão para 20 

min). Os resultados encontrados indicam que as mulheres que aumentaram 

o volume de treinamento, no final da gestação, tiveram bebês mais leves 

(3,37 ± 0,07 vs 3,82 ± 0,06) e mais magros (8,5 % vs 12,1%) que as 

mulheres que diminuíram 2/3 do volume. Nesses casos, o crescimento axial 

é normal e a diferença de peso ao nascer é quase que inteiramente devida 

ao decréscimo na massa gorda e não na massa magra, como apontam os 

autores. O volume placentário e os índices histomorfométricos da função 

placentária também foram maiores no grupo que diminuiu o volume de 

treinamento (grupo III). 

Leet e Flick, em 2003, por meio de meta-análise, avaliando o efeito do 

exercício no peso ao nascimento, concluem que o exercício físico na 

gestação não tem influência no peso do recém-nascido, exceto no caso de 

mulheres que continuaram a realizar exercícios vigorosos no terceiro 

trimestre, já que esse grupo mostrou ter maior chance de ter filhos entre 

200g a 400g mais leves do que o grupo controle.  

Estudos com gestantes não-atletas sugerem que elevados volumes de 

treinamento, durante a gestação, podem estar associados com menor peso 

ao nascer. Bell et al. (1995) relatam que mulheres que se exercitaram mais 
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do que 4 dias por semana, durante a gestação, tiveram bebês 

significativamente mais leves,  em média 315 g a menos em comparação 

com o grupo de gestantes sedentárias. Essa diminuição no peso do recém-

nascido pode ser um fator de risco para baixo peso (<2.500 g), porém não é 

determinante. 

Em estudo epidemiológico composto por 468 gestantes, os resultados 

mostram forte associação da prática de atividade física durante o terceiro 

trimestre, mais de 5 vezes na semana ou menos de 2 vezes, com baixo peso 

do recém-nascido (recém-nascidos abaixo do percentil 15 para idade 

gestacional, segundo referência Canadense, 1993), sendo que a frequência 

de 3 a 4 vezes na semana foi colocada como ideal. Os resultados sugerem 

que a inatividade física também representa fator de risco para baixo peso, 

como já observado em outros estudos (Campbell e Motolla, 2001). 

Juhl et al., (2010) analisam o risco de recém-nascidos pequenos para 

idade gestacional decorrente da prática de atividade física de lazer 

(horas/semana) em amostra composta por 79.692 gestantes. Os resultados 

indicam que mulheres praticantes de atividade física de lazer apresentam 

pequena diminuição no risco de recém nascido PIG em relação àquelas que 

não se exercitaram durante a gestação, nesse caso, independente da idade 

gestacional da prática (HR: 0,88; IC 95%= 0,83-0,93). Na análise do tempo 

de prática semanal (6 grupos de 0hs a mais 5hs por semana), os resultados 

não apresentaram significância estatística (p=0,11). 

Há fortes indícios de que a diminuição no peso do recém-nascido seja 

devida, em grande parte, ao menor ganho de peso materno durante a 
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gestação. No estudo de Clapp e Capeless (1990), com atletas não-

profissionais que continuaram a correr ou fazer exercícios aeróbicos com 

intensidade acima de 50% do nível pré-conceptual, o peso ao nascer dos 

bebês do grupo de exercício apresenta-se significativamente menor quando 

comparado ao grupo de mulheres bem condicionadas que interromperam 

seu regime de treinamento no primeiro trimestre (3381 g ± 322 g versus 

3691 g ± 348 g), sem apresentar diferença na estatura.  Contudo, os 

resultados indicaram forte correlação entre ganho de peso materno e peso 

do recém-nascido (r = 0.43), e uma diferença significativa na massa gorda 

dos bebês dos dois grupos.  

 

 

3.2.2 PREMATURIDADE 

 

 

Durante a atividade física, ocorre redistribuição sanguínea para a 

musculatura exercitada, diminuindo assim o fluxo sanguíneo uterino. 

Somado a isso, o aumento nos níveis de catecolaminas circulantes, 

observado após o exercício, principalmente intenso, pode estimular a 

atividade uterina e, dessa forma, desencadear contrações e resultar num 

parto prematuro (Clapp III, 1996).  

Estudos que propuseram investigar a relação entre atividade física de 

lazer e prematuridade não corroboram a hipótese deste representar algum 

efeito adverso na idade gestacional do parto, pelo contrário, a maioria 
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aponta para um efeito protetor (Duncombe et al., 2006; Domingues et al., 

2008; Hatch et al., 1998; Evenson et al., 2002, Leiferman e Evenson, 2003; 

Barakat et al., 2008, Juhl, et al., 2008). No entanto, quando o foco da 

investigação é atividade física ocupacional, os resultados encontrados na 

literatura mostram elevação no risco relativo de prematuridade em mulheres 

que trabalham por longos períodos (>40 horas/semana), que permanecem 

sentadas durante muito tempo e que carregam peso no trabalho (Nguyen et 

al., 2004; Saurel-Cubizolles et al., 2004; Escribà-Aguir et al., 2001; Bonzini et 

al., 2007). Há estudos, porém, que não encontram tal associação 

(Beeckman et al., 2009;Henrich et al., 2003).  

Um estudo com 557 gestantes, que investigou o gasto calórico 

semanal estimado em atividade física de lazer (exercício físico), no segundo 

(28o semana) e terceiro trimestres gestacionais (36o semana), encontra 

diminuição no risco de parto prematuro no grupo de mulheres que tiveram 

gasto calórico semanal maior que 1.000 kcal/sem (x = 2.000 kcal/sem) em 

algum dos trimestres. Essa diminuição foi ainda maior no grupo de mulheres 

que já apresentavam esse gasto calórico anteriormente (RR = 0.11, 95% IC 

= 0.02, 0.81). Ainda, o tempo de gestação foi similar no grupo de mulheres 

que continuaram a praticar atividade física, quando comparado com aquelas 

que interromperam antes do terceiro trimestre (Hatch et al., 1998). 

Outro estudo epidemiológico (n = 1699), que avalia retrospectivamente 

a influência da atividade física de lazer vigorosa (definida como modalidade 

de exercício com intensidade maior que 6 MET) no risco de parto prematuro, 

encontra resultados similares.  As mulheres que praticaram atividade com 
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essa intensidade, durante o primeiro trimestre, apresentaram redução no 

risco de prematuridade (OR: 0.80; 95% IC=0.48-1.35) e o grupo que 

praticou, durante o segundo trimestre, apresentou redução no risco ainda 

maior (OR: 0.52; 95% IC=0.24-1.11), apesar de não ter sido estatisticamente 

significativo. Atividade vigorosa nos 3 meses anteriores à gestação não 

mostrou associação com a prematuridade (Evenson et al,, 2002).  

Um estudo experimental com o objetivo de analisar a idade gestacional 

no momento do parto em mulheres submetidas a um programa de exercícios 

supervisionado com intensidade moderada (3 vezes por semana/ 35minutos 

por sessão), no segundo e terceiro trimestre de gestação, não encontra 

diferença na idade gestacional do parto, quando comparado com o grupo de 

mulheres sedentárias. Nesse estudo, sedentarismo foi definido como menos 

que 20 minutos de atividade física de lazer pelo menos 3 vezes na semana. 

Dessa forma, muitas mulheres com elevado gasto calórico nos demais 

domínios da atividade física podem ter sido classificadas como sedentárias 

(Barakat et al., 2008). 

Juhl et al. (2008) conduziram estudo prospectivo transversal com 

82.965 gestantes para investigar a relação entre prática de exercício físico 

durante a gestação e prematuridade. O exercício físico foi dividido em 6 

categorias de horas por semana (de 0 a >5 horas por semana) e também em 

5 categorias de acordo com o gasto energético semanal (MET-hs/sem). Os 

resultados indicaram que os grupos de mulheres que se exercitaram até 

uma hora e de 1 a 2 horas por semana apresentaram menor risco 

comparado com as que não se exercitaram. Similarmente, as mulheres que 
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tiveram gasto energético semanal entre 0 e 5 MET apresentaram redução de 

23% no risco de prematuridade em relação ao grupo de mulheres que não 

praticaram nenhuma atividade física de lazer durante a gestação. O grupo 

que teve maior dispêndio energético semanal (maior que 15 MET) também 

apresentou diminuição no risco, mas em menor magnitude (HR: 0,88; 95% 

IC: 0,78-1,00). 

Um estudo restrospectivo (n=4.147) investigou a associação entre 

prematuridade e prática de atividade física de lazer de 6 diferentes formas: 

prática de atividade física de lazer, em qualquer trimestre gestacional; 

durante os três trimestres; durante o primeiro, segundo e terceiro, avaliado 

de forma independente; ≥ 90 minutos por semana, em qualquer trimestre; ≥ 

90 minutos por semana no primeiro, segundo e terceiro trimestre e em tercis 

de tempo de prática durante o período gestacional. Os resultados indicam 

efeito protetor para parto prematuro em gestantes que praticaram atividade 

física de lazer nos três trimestres de gestação (RP: 0,55 – IC 95%: 0,32-

0,96), no terceiro trimestre (RP: 0,50 – IC 95%: 0,31-0,80) e nas que 

praticaram mais de 90 minutos, por semana, no terceiro trimestre (RP: 0,58 

– IC 95%: 0,34-0,98) (Domingues et al., 2008). 

Hábitos sedentários também têm sido associados ao aumento no risco 

de parto prematuro, como evidenciado no estudo realizado por Misra et al. 

(1998), no qual observam aumento no risco de prematuridade em mulheres 

que assistiam mais que 42 horas de televisão por semana (OR = 2,73 95% 

IC: 1,4 – 5,33). 
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Segundo recente revisão sobre o tema, nenhum estudo citado no artigo 

mostra efeito prejudicial da atividade física de lazer na idade gestacional do 

parto (Domingues et al., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métodos 



19 

4.0 MÉTODOS 

4.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

 

Foi realizado estudo epidemiológico, prospectivo, longitudinal, 

observacional de gestantes saudáveis em função do nível de atividade física.  

O presente estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise 

de Projetos de Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

da USP (CAPPesq) (anexo B). 

O período de seleção das pacientes se deu entre janeiro de 2008 e 

julho de 2009 e todas as participantes assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (anexo A).    

 

 

4.1.1 CONSTITUIÇÃO DOS GRUPOS DE ESTUDO 

 

 

Com o objetivo de investigar a associação entre diferentes níveis de 

atividade física e resultados perinatais, três grupos foram compostos: 

• Baixo nível de atividade física = 1º tercil de dispêndio energético 

em atividade (MET) 

• Moderado nível de atividade física = 2º tercil de dispêndio 

energético em atividade (MET) 
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• Elevado nível de atividade física = 3º tercil de dispêndio 

energético em atividade (MET)  

 

Da mesma forma três grupos foram compostos por meio de divisão 

percentílica do tempo diário gasto em atividades sedentárias (televisão e 

computador).  

 

4.1.2 TAMANHO AMOSTRAL 

 

 

 O cálculo da amostra foi baseado na comparação da incidência de 

prematuridade e de recém nascido pequeno para idade gestacional (PIG) 

entre os grupos de gestantes com maior nível de atividade física e gestantes 

sedentárias. Supondo encontrar incidência de prematuridade de 6,6% no 

grupo com maior nível de atividade física e 17,8% no grupo com menor nível 

de atividade física (gestantes sedentárias), e incidência de PIG 9,7% no 

grupo com maior nível de atividade física e 22% no grupo com menor nível 

de atividade física (gestantes sedentárias), baseado nos dados preliminares 

do estudo e, em concordância com dados da literatura, com intervalo de 

confiança de 95% e poder de teste de 80%, seriam necessários, para o 

desfecho de prematuridade, 102 gestantes em cada grupo (total de 304 

gestantes) e, para o desfecho de PIG, 107 gestantes em cada grupo (total 

de 321 gestantes). Sendo assim, para o estudo, utilizamos a maior amostra. 
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4.1.3 SELEÇÃO DAS PACIENTES 

4.1.3.1Critérios de Inclusão 

 

 

Foram incluídas gestantes que realizavam pré-natal no grupo de baixo 

risco gestacional da Clínica Obstétrica do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de São Paulo (HC – FMUSP), com idade gestacional 

inferior a 25 semanas, com feto único, sem malformação fetal, e que 

aceitaram participar da presente pesquisa após ler e assinar o TCLE. 

 

 

4.1.3.2 Critérios de Exclusão 

 

 

Foram excluídas do estudo gestantes com dados incompletos, que 

tiveram diagnóstico de placenta prévia, incompetência cervical, colo uterino 

curto ou de doença materna prévia à gestação após a inclusão no estudo e 

que não realizaram o pré-natal regularmente (pelo menos seis consultas). 

Dessa forma, foram incluídas na coorte 379 gestantes, admitindo uma 

perda amostral de até 20%. Dessas, 54 foram excluídas pelos critérios 

descritos abaixo: 

• 31 gestantes mudaram de cidade, de telefone ou não apresentaram 

todos os dados necessários; 
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• 6 gestantes foram diagnosticadas com alguma doença pré-

gestacional;  

• 3 gestantes foram diagnosticadas com placenta prévia; 

• 9 gestantes tiveram abortamento; 

• 2 gestantes foram diagnosticadas com incompetência cervical 

• 2 gestantes foram diagnosticadas com colo uterino curto 

Sendo assim, obedecendo aos critérios de inclusão e exclusão 

descritos, a amostra foi composta por 325 gestantes. 

 

 

4.2 MÉTODO 

4.2.1 ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES E COLETA DE 

DADOS  

4.2.1.1 Sistematização da coleta de dados e acompanhamento         

das gestantes 

 

 

As gestantes que se enquadraram nos critérios de inclusão da 

pesquisa foram convidadas, por telefone, a participar da pesquisa. Após a 

aceitação das gestantes, foi encaminhado para suas residências, por 

correio, o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), que foi 

recolhido pela pesquisadora ou motoboy contratado para esse fim. As 

gestantes que assinaram o termo de consentimento foram submetidas à 

avaliação inicial (Anexo D) também por telefone. 
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 A idade gestacional na inclusão da amostra foi confirmada por meio 

do prontuário da paciente e, em seguida, os dados iniciais foram digitados 

em banco de dados para que fossem agendadas as datas das avaliações 

trimestrais (Anexo E e G). 

Os dados clínicos foram fornecidos pela gestante por meio da 

carteirinha do pré-natal e posteriormente confirmados no prontuário da 

paciente. Os dados perinatais foram coletados do prontuário da paciente, por 

meio do Sistema de Informática da Enfermaria da Clínica Obstétrica do HC-

FMUSP, quando o parto foi realizado no Hospital das Clínicas. Para as 

demais gestantes, foi solicitado à maternidade o envio das informações 

necessárias por FAX, como consentido a priori.  

 Apenas duas gestantes convidadas não aceitaram participar do 

estudo. 

 

 

4.2.1.2 Avaliação inicial 

 

 

Aspectos socioeconômicos: 

• Nível socioeconômico: por meio da classificação ABIPEME, (1978)              

• Cor : branca, não-branca  

• Estado Civil: casada, solteira, amasiada ou separada 
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• Escolaridade: primeiro grau incompleto, primeiro grau completo, 

segundo grau incompleto, segundo grau completo, terceiro grau 

incompleto, terceiro grau completo (IBGE, 2000). 

Antecedentes obstétricos 

• Paridade: primigesta, secundigesta, tercigesta, multigesta 

• Histórico de prematuridade 

Data da última menstruação (DUM) 

Idade gestacional na ocasião do diagnóstico de gravidez: em semanas 

Estado nutricional Pré-gestacional:  

• Peso Pré-gestacional: foi utilizado para estimar o ganho ponderal e 

IMC pré-gestacional. O peso corporal pré-gestacional auto-reportado 

apresenta forte correlação (r = 0,98) em mulheres em idade reprodutiva 

(Gunderson e Abrams, 2000). 

• IMC Pré-gestacional: o IMC foi classificado da seguinte forma:baixo 

peso, se inferior a 19,8 Kg/m2; peso normal, se IMC entre 19,8 e 26 

kg/m2; sobrepeso, se entre 26 e 29 Kg/m2 e, obesas, se IMC maior que 

29 kg/m2 (Institute of Medicine, Food and Nutrition Board, Committee on 

Nutritional Status during Pregnancy and Lactation, Subcommittee on 

Dietary Intake and Nutrient Supplements During pregnancy and 

Subcommittee on Nutritional Status and Weight Gain During 

Pregnancy, 1990). 

Tabagismo: Sim ou não 

Consumo de bebidas alcoólicas: frequência (em dias) e quantidade (em 

copos) 
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Utilização de drogas e medicamentos 

Orientação ou recomendação do obstetra sobre a prática de atividade 

física durante a gestação: Sim ou não 

 

 

4.2.1.3 Avaliação da atividade física e hábitos sedentários 

 

 

Para avaliar o perfil e o nível de atividade física, durante o período 

gestacional, foi aplicado, por telefone, o Questionário de Atividade Física na 

Gestação (PPAQ – Anexo F), elaborado e validado por Chasan-Taber et al., 

em 2004, com perguntas a respeito do tempo gasto no último trimestre de 

gestação em 32 atividades, incluindo trabalho doméstico, ocupação, 

esporte/exercício, transporte e inatividade. Esse questionário foi aplicado ao 

final de cada trimestre gestacional com duração aproximada de 15 minutos 

por avaliação.  

Os resultados obtidos por meio do PPAQ foram expressos em MET 

(equivalente metabólico), cuja definição é a razão da taxa metabólica de 

trabalho com referência à taxa metabólica basal 1.0 (4.184 kJ) kg-1. h-1 e 

corresponde a aproximadamente 3,5 ml O2/Kg.min (Ainsworth etal, 2000).  

Para o cálculo do dispêndio energético utilizando o Questionário de 

Atividade Física na Gestação (PPAQ), foi computado um índice de 

equivalente metabólico (MET) de cada atividade, tendo como referência o 

Compêndio de atividade física elaborado por Ainsworth et al. (2000). O gasto 
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de tempo diário relatado em cada atividade foi multiplicado pelo valor do 

dispêndio de energia para chegar a uma média diária de gasto energético 

(MET.h.d-1) atribuído a cada atividade, conforme a recomendação dos 

autores. Essa medida representa a quantidade e a intensidade da atividade 

física praticada por cada gestante em um dia. O Equivalente metabólico 

(MET) representa, nesse estudo, então, a razão da energia despendida 

durante cada atividade para a taxa metabólica de repouso, independente do 

peso corporal (Ching et al., 1996; Martinez-González et al., 1999).  

Os autores que desenvolveram e validaram o questionário propõem 

que o nível de atividade física (sedentário, insuficientemente ativo, ativo e 

muito ativo) seja classificado não pelo gasto calórico semanal ou pela 

duração semanal (> 700 kcal/semana ou >150 minutos/semana), mas, de 

forma percentílica, em tercis ou quartis de dispêndio energético, como 

utilizado em sua validação. Com intuito de assegurar a comparabilidade 

entre estudos, que é uma das principais limitações na área de atividade 

física, seguimos todas as recomendações do artigo de validação do 

questionário para cálculo e agregação do questionário.  

Para a análise dos resultados, foi considerado o gasto energético diário 

em atividade física (somatória dos valores de gasto energético de todos os 

domínios individualmente). Também consideramos a somatória do gasto 

energético em atividade física no segundo e terceiro trimestre (atividade 

física segundo trimestre + atividade física terceiro trimestre) e mais três 

diferentes formas de análise dos resultados: 
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• Modelo 1A: Elevado gasto energético em atividade física total 

(tercil 3), durante o segundo trimestre;  

• Modelo 1B: Elevado gasto energético em atividade física total 

(tercil 3), durante o terceiro trimestre;  

• Modelo 2: Elevado gasto energético em atividade física total 

(tercil 3); durante o segundo OU terceiro trimestre de gestação; 

• Modelo 3: Elevado gasto energético em atividade física total 

(tercil 3), durante o segundo E terceiro trimestre de gestação 

(mulheres que mantiveram elevado GE no terceiro trimestre). 

 

Devido ao pequeno número de gestantes praticantes de atividade física 

de lazer (exercício físico) não foi possível analisar a intensidade e a 

modalidade da prática de exercício. Assim sendo, considerou-se a prática de 

exercícios como variável dicotômica, apenas sim e não. 

 

Hábitos Sedentários: foram utilizadas como indicador de sedentarismo as 

horas despendidas com televisão e computador, durante um dia de semana 

e durante um dia de final de semana, referentes ao último trimestre 

gestacional. Para a análise do resultado, utilizou-se a média ponderada do 

tempo de televisão e computador. 

 

Ocupacional: além da avaliação da atividade física ocupacional por meio do 

PPAQ, foi analisado também o tempo de trabalho semanal (horas/semana) 

referente ao último trimestre. 
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4.2.1.4 Resultados Maternos  

 

 

Idade gestacional na ocasião da avaliação trimestral: a datação da 

gestação foi baseada na idade gestacional menstrual, em casos de 

compatibilidade entre esta e a biometria fetal, avaliada no exame ultra-

sonográfico. Quando a diferença entre a idade gestacional menstrual e a 

biometria fetal foi maior do que sete dias ou a gestante desconhecia a data 

da última menstruação, a datação fundamentou-se exclusivamente nos 

parâmetros ecográficos mais precoces. 

 

Estado nutricional durante a gestação 

O peso materno e sua adequação no período gestacional foi avaliado por: 

• Adequação à curva de Atalah (1997);  

• Ganho ponderal (Kg) durante a gestação: Classificado de acordo 

com a recomendação do IOM (2009) em: abaixo do ideal, adequado, 

excessivo. Foi analisado como variável categórica: gestantes com 

ganho de peso ponderal excessivo (sim;não).  

 

 

Intercorrências Clínicas durante a gestação: 

Foram avaliadas por meio de questionário e confirmadas no prontuário 

da paciente, intercorrências clínicas como: 
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• Doenças Hipertensivas específicas da gestação; 

• Diabetes gestacional; 

 

 

4.2.1.5 Dados perinatais 

 

 

• Idade gestacional no parto: analisada como variável categórica. Pré-

termo definido como idade gestacional no parto inferior a 37 semanas 

• Peso do recém-nascido (Kg): analisado como variável categórica 

com base na curva proposta por Alexander (1996) para adequação do 

peso fetal. PIG definido como crescimento fetal abaixo do percentil 10 

para a idade gestacional. 

  

 

4.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Para responder o objetivo do estudo, primeiramente, foram descritas as 

variáveis aferidas na inclusão das gestantes no estudo com uso de 

frequências absolutas e relativas. As idades gestacionais em cada trimestre 

e a semana de diagnóstico da gestação foram descritas com uso de 

medidas resumo no total das gestantes.  
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4.3.1 Análise estatística univariada para avaliação dos fatores 

associados aos resultados perinatais 

 

 

Foram criados os tercis (percentil 33,3 e 66,6) de atividade física, no 

segundo e terceiro trimestre, e verificada sua associação com resultados 

perinatais (recém-nascido pequeno para idade gestacional – PIG e recém-

nascido prematuro). Para isso foi usado o teste Qui-quadrado de Pearson 

quando a amostra nas células da tabela cruzada foi suficiente e o teste exato 

de Fisher quando a amostra foi insuficiente para a aplicação do teste qui-

quadrado (Kirkwood e Sterne, 2004).Os testes foram realizados com nível de 

significância de 5%.  

Os possíveis fatores associados aos resultados perinatais (variáveis 

dependentes): recém-nascido pequeno para idade gestacional (PIG) e 

recém-nascido prematuro, relativos às características físicas e 

socioeconômicas e aos antecedentes obstétricos e pessoais, características 

da gestação atual e estado nutricional materno (tanto pré-gestacional quanto 

gestacional), foram analisados em cada variável estudada (variáveis 

dependentes) para posterior inclusão no modelo de Regressão Logística 

múltiplo ajustado. 

Foram avaliados os seguintes fatores: 

A. Características físicas: 

• Idade materna (<20 anos, 20-34 anos, 35 ou mais anos); 

• Obesidade pré-gestacional (sim;não); 
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• Cor (branca; não branca) 

 

B. Características Socioeconômicas 

•  Nível Socioeconômico (classe A;B;C;D) 

•  Escolaridade (1º incompleto, 1º completo, 2º incompleto, 2º 

completo, 3º incompleto, 3º completo)   

•  Estado Civil (mora com companheiro, sem companheiro);  

 

C. Antecedentes Obstétricos 

•  Histórico Obstétrico de prematuridade (sim;não) 

•  Paridade (nulípara; secundípara; multípara) 

 

D. Hábitos  

• Tabagismo (sim;não) 

• Consumo álcool (sim;não) 

 

E. Intercorrências Gestacionais 

•  Doenças hipertensivas específicas da gestação (sim;não) 

•   Diabetes Gestacional – DMG (sim;não). 

 

F. Estado nutricional materno 

•  IMC pré-gestacional; 

•  Adequação do peso materno à curva de Atalah no terceiro 

trimestre 
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•  Ganho Ponderal no final da gestação classificado de acordo 

com a recomendação do IOM 

 

Todas as variáveis acima citadas, que assumem categorias, foram 

submetidas à análise estatística para verificar sua associação com as 

variáveis dependentes, por meio do teste qui-quadrado de Pearson ou teste 

Exato de Fisher. O nível de significância adotado foi de 5%. 

 

 

4.3.2 Análise estatística pelo modelo de Regressão Logística 

múltiplo para avaliação dos resultados perinatais associados à atividade 

física materna 

 

 

As variáveis testadas na análise univariada foram selecionadas para 

ajuste (variáveis controle) pelo modelo de Regressão Logística utilizado para 

verificar a relação entre atividade física, durante o segundo e terceiro 

trimestre gestacional, e resultados perinatais. Foi calculada a razão de 

chance (“odds ratio”) para cada variável da atividade física estudada com 

intervalos de confiança de 95% e nível de significância de 5%. Somente as 

variáveis da atividade física que tiveram pelo menos 8 eventos em cada 

grupo foram inseridas no modelo de Regressão Logística múltiplo. As 

análises estatísticas foram realizadas por meio do software SPSS versão 

15.0 para Windows. 
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4.4 DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 

 

 

As 325 gestantes foram avaliadas, inicialmente, quanto às 

características físicas e sócio-econômicas, antecedentes obstétricos e 

pessoais e estado nutricional pré-gestacional (tabela 1). Observa-se que a 

maioria das gestantes tem entre 20 e 34 anos de idade, é da cor branca, 

com nível sócio-econômico C, possui 2º grau completo, reside com 

companheiro, nulíparas, não possui histórico pessoal de prematuridade e 

seu estado nutricional pré-gestacional foi considerado adequado pelo IMC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 

Tabela 1. Características físicas e sócio-econômicas, antecedentes 
obstétricos e pessoais e estado nutricional pré-gestacional das 
gestantes avaliadas – HCFMUSP – jan/2008 a fev/2010 

 

Variável Categoria 
  325 GESTANTES 

  n % 
Características Físicas    

Idade Materna 
16-19 anos  31 9,54 

20-34 anos  217 66,77 

35 ou mais  77 23,69 

     

Cor Branca  176 54,15 

Não-branca  149 45,85 

Características Sócio-econômicas   

Nível Sócio-
econômico 

A  9 2,77 

B  70 21,54 

C  200 61,54 

D  46 14,15 

     

Escolaridade 

1 grau incompleto  17 5,23 

1 grau completo  52 16,00 

2 grau incompleto  41 12,62 

2 grau completo  123 37,85 

3 grau incompleto  34 10,46 

3 grau completo  58 17,85 

     

Companheiro SIM  268 82,46 

NÃO  57 17,54 

Antecedentes Obstétricos    

Paridade 

0 (nulípara)  162 49,85 

1  101 31,08 
2 ou mais 
(multípara)  62 19,08 

     

Histórico 
Prematuridade 

NÃO  304 93,54 

SIM  21 6,46 

Hábitos     

Tabagismo NÃO  303 93,23 

SIM  22 6,77 
     

Consumo 
alcool 

NÃO  325 100,00 

SIM  0 0,00 

Estado Nutricional Materno    

IMC Pré-
gestacional 

Abaixo do peso  14 4,31 

Adequado  200 61,54 

Sobrepeso  70 21,54 

Obesidade   41 12,62 
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A Tabela 2 mostra que as gestantes souberam que estavam grávidas, 

em média, 7 semanas após atraso menstrual. A avaliação no 2º e 3º 

trimestres foi realizada, em média, respectivamente, com 26 e 37 semanas 

de gestação. 

 

 

Tabela 2. Apresentação das medidas de tendência central e de dispersão 
da idade gestacional na ocasião do diagnóstico de gravidez (em semanas) 
e idade gestacional na avaliação trimestral – HCFMUSP – jan/2008 a 
fev/2010 

 

Variável (semanas) Média DP Mediana Mínimo Máximo N 
*Semanas de 
diagnóstico 7,23 3,76 6 1 22 321 

IG Avaliação 2 26,34 0,90 26,14 24 28,71 325 

IG Avaliação 3 36,98 1,22 36,85 33,43 40,28 322 
IG = Idade Gestacional; DP = Desvio Padrão; * semana de diagnóstico a partir do atraso menstrual referido 
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5.0 RESULTADOS 

5.1 ATIVIDADE FÍSICA MATERNA 

 

 

Com relação à evolução do nível de atividade física materna, 

verificou-se (Gráfico 1) diminuição do dispêndio energético diário com o 

avanço da gestação. No terceiro trimestre, as gestantes tiveram gasto 

energético diário em atividade menor que no segundo trimestre. Nos gráficos 

2 e 3, observa-se que atividades físicas domésticas (55% no segundo 

trimestre e 57% no terceiro trimestre) e ocupacionais (55% no segundo 

trimestre e 57% no terceiro trimestre) representam maior parte do gasto 

energético diário em atividades durante a gestação, sendo que o exercício 

representa apenas 1%. 

Gráfico 1. Apresentação das médias dos valores de gasto energético diário 
em atividade física total no segundo e terceiro trimestre de gestação – 
HCFMUSP – jan/2008 a fev/2010 
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Gráfico 2. Distribuição da contribuição individual de cada domínio da 
atividade física para o gasto energético diário em atividade no segundo 
trimestre de gestação – HCFMUSP – jan/2008 a fev/2010 

Trabalho 

Doméstico (2 TRI)
11,70 METs

55%

Transporte (2 TRI)
2,20 METs

10%

Exercício (2 TRI)

0,20 METs
1%

Ocupacional (2 
TRI)

7,09 METs
34%

Trabalho Doméstico (2 TRI)

Transporte (2 TRI)

Exercício (2 TRI)

Ocupacional (2 TRI)

 

Gráfico 3. Distribuição da contribuição individual de cada domínio da 
atividade física para o gasto energético diário em atividade no terceiro 
trimestre de gestação – HCFMUSP – jan/2008 a fev/2010    

 

Trabalho 
Doméstico (3 TRI)

10,13 METs
57%

Transporte (3 TRI)
1,79 METs

10%

Exercício (3 
TRI)

0,11 METs
1%

Ocupacional (3 

TRI)
5,73 METs

32%
Trabalho Doméstico (3 
TRI)

Transporte (3 TRI)

Exercício (3 TRI)

Ocupacional (3 TRI)
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5.2 ANÁLISE ESTATISTICA UNIVARIADA PARA AVALIAÇÃO DOS 

FATORES ASSOCIADOS AOS RESULTADOS PERINATAIS 

5.2.1 RECÉM-NASCIDO PEQUENO PARA IDADE GESTACIONAL 

(PIG) 

5.2.1.1 Variáveis Controle  

 

 

Na tabela 3, observa-se que a ocorrência de recém-nascido pequeno 

para idade gestacional (PIG) está estatisticamente associada à idade 

materna, sendo que gestantes com idade inferior a 20 anos apresentam 

maior frequência de recém-nascidos PIG. O nível socioeconômico materno 

também apresentou significância estatística. Verifica-se que mulheres que 

foram classificadas como abaixo do peso pelo IMC pré-gestacional 

apresentaram maior percentual de recém-nascidos PIG, da mesma forma 

gestantes classificadas como abaixo do peso, no terceiro trimestre 

gestacional, pela curva proposta por Atalah (p<0,01).  O consumo de bebida 

alcoólica não foi inserido em nenhuma das análises estatísticas, pois 

nenhuma gestante relatou ter consumido durante o período gestacional. 
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Tabela 3. Descrição da frequência de recém-nascido PIG segundo variáveis 
controle e resultados dos testes de associação – HCFMUSP – jan/2008 a 
abr/2010 

 
    PIG    
Variável Categoria NÃO SIM Total P 
  N % N %   
Características Físicas            

Idade Materna 
16-19 anos 21 67,7 10 32,3 31 

0,034(a) 20-34 anos 186 85,7 31 14,3 217 
35 ou mais 61 79,2 16 20,8 77 

        

Cor Branca 149 84,7 27 15,3 176 
0,306(b) Não-branca 119 79,9 30 20,1 149 

Características Socioeconômicas       

Nível Sócio-
econômico 

A 8 88,9 1 11,1 9 

0,044(a) B 65 92,9 5 7,1 70 
C 156 78 44 22 200 
D 39 84,8 7 15,2 46 

         

Escolaridade 

1 grau incompleto 14 82,4 3 17,6 17 

0,630(a) 

1 grau completo 41 78,8 11 21,2 52 
2 grau incompleto 32 78 9 22 41 
2 grau completo 104 84,6 19 15,4 123 

3 grau incompleto 26 76,5 8 23,5 34 
3 grau completo 51 87,9 7 12,1 58 

         

Companheiro SIM 225 84 43 16 268 0,120(b) 
NÃO 43 75,4 14 24,6 57 

Antecedentes Obstétricos       

Paridade 
0 (nulípara) 131 80,9 31 19,1 162 

0,540(a) 1 83 82,2 18 17,8 101 
2 ou  mais (multípara) 54 87,1 8 12,9 62 

Hábitos         

Tabagismo NÃO 249 82,2 54 17,8 303 
0,770(b) 

SIM 19 86,4 3 13,6 22 
Intercorrências Gestacionais       

DMG 
NÃO 254 82,5 54 17,5 308 

0,990(b) 
SIM 14 82,4 3 17,6 17 

         
Doenças 

Hipertensivas 
NÃO 254 82,7 53 17,3 307 0,530(b) 
SIM 14 77,8 4 22,2 18 

Estado Nutricional Materno       

IMC Pré-
gestacional 

Abaixo do peso 7 50 7 50 14 

0,011(a) Adequado 166 83 34 17 200 
Sobrepeso 59 84,3 11 15,7 70 
Obesidade 36 87,8 5 12,2 41 

         

Classificação 
Atalah 

Abaixo do peso 31 67,4 15 32,6 46 

0,010(a) Adequado 100 80,6 24 19,4 124 
Sobrepeso 77 87,5 11 12,5 88 
Obesidade 60 89,6 7 10,4 67 

        

Ganho 
Ponderal 

Abaixo 78 78,8 21 21,2 99 
0,150(a) Adequado 78 79,6 20 20,4 98 

Excessivo 112 87,5 16 12,5 128 
        
Total   268 82,5 57 17,5 325   
 P - valores pelo (a) teste Qui-quadrado de Pearson e pelo (b) teste exato de Fisher 
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5.2.1.2 Atividade física e hábitos sedentários 

 

 

        Em relação às variáveis de estudo, a frequência de recém nascido PIG 

não apresentou associação estatisticamente significativa com nenhuma das 

variáveis da atividade física estudada e nem com tempo de trabalho semanal 

(tabela 4). 
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Tabela 4. Descrição da frequência de recém-nascido PIG segundo variáveis 
de estudo (atividade física e hábitos sedentários) por trimestre e 
resultados dos testes de associação – HCFMUSP – jan/2008 a abr/2010 

 
    PIG    

Variável Categoria NÃO SIM Total P 

    N % N %    

Atividade Física 2o 
trimestre 

1o. Tercil 87 82,9 18 17,1 105 
0,530(a) 2o. Tercil 89 79,5 23 20,5 112 

3o. Tercil 92 85,2 16 14,8 108 
        

Atividade Física 3o 
trimestre 

1o. Tercil 88 81,5 20 18,5 108 
0,580(a) 2o. Tercil 86 80,4 21 19,6 107 

3o. Tercil 94 85,5 16 14,5 110 
        

Atividade Física 2o 
e 3o trimestre 

1o. Tercil 90 83,3 18 16,7 108 
0,140(a) 2o. Tercil 84 77,1 25 22,9 109 

3o. Tercil 94 87 14 13 108 
        

Prática de 
Exercício 2o 

trimestre 

NÃO 230 82,4 49 17,6 279 
0,970(b) 

SIM 38 82,6 8 17,4 46 
        

Prática de 
Exercício 3o 

trimestre 

NÃO 240 82,5 51 17,5 291 
0,980(b) 

SIM 28 82,4 6 17,6 34 
        

Alto gasto 
energético no 2º 

trimestre  

NÃO 176 81,1 41 18,9 217 
0,430(b) 

SIM 92 85,2 16 14,8 108 
        

Alto gasto 
energético no 3º 

trimestre  

NÃO 174 80,9 41 19,1 215 
0,350(b) 

SIM 94 85,5 16 14,1 110 
        

Alto gasto 
energético durante 
2º OU 3º trimestre  

NÃO 151 80,7 36 19,3 187  

SIM 117 84,8 21 15,2 138 0,370(b) 

        
Manutenção alto 
gasto energético 

NÃO 201 81,4 46 18,6 247 
0,390(b) 

SIM 67 85,9 11 14,1 78 
        

Hábitos 
Sedentários 2o 

trimestre 

1o. Tercil 92 86,8 14 13,2 106 
0,350(a) 

2o. Tercil 88 80,7 21 19,3 109 
3o. Tercil 88 80 22 20 110  

        

Hábitos 
Sedentários 3o 

trimestre 

1o. Tercil 85 86,7 13 13,3 98 
0,160(a) 

2o. Tercil 99 83,9 19 16,1 118 
3o. Tercil 84 77,1 25 22,9 109  

        
≥ 40horas de 

trabalho semanal 
no 2º trimestre  

NÃO 168 80 42 20 210 
0,120(b) 

SIM 100 87 15 13 115 

        
≥ 40horas de 

trabalho semanal 
no 3º trimestre  

NÃO 184 81,1 43 18,9 227 
0,340(b) 

SIM 84 85,7 14 14,3 98 

         

Total   268 82,5 57 17,5 325   
 P - valores pelo (a) teste Qui-quadrado de Pearson e pelo (b) teste exato de Fisher 
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5.2.2 PREMATURIDADE 

5.2.2.1 Variáveis Controle  

 

 

Nenhuma das variáveis controle estudadas apresentaram associação 

estatisticamente significativa com a frequência de prematuridade. Observa-

se, porém, que tanto as gestantes classificadas como abaixo do peso quanto 

as obesas pela curva de Atalah, no terceiro trimestre, tiveram maior 

frequência de prematuros (p=0,06) (tabela 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 

Tabela 5. Descrição da frequência de recém-nascido prematuro segundo 
variáveis controle e resultados dos testes de associação – HCFMUSP – 
jan/2008 a abr/2010 

 
    PRÉ-TERMO     
Variável Categoria NÃO SIM Total p 
  N % N %   
Características Físicas             

Idade Materna 
16-19 anos 28 90,3 3 9,7 31 

0,470(a) 20-34 anos 194 89,4 23 10,6 217 
35 ou mais 65 84,4 12 15,6 77 

         

Cor Branca 158 89,8 18 13,4 176 
0,390(b) Não-branca 129 86,6 20 13,4 149 

Características Socioeconômicas       

Nível 
Socioeconômico 

A 8 88,9 1 11,1 9 

0,834(a) B 60 85,7 10 14,3 70 
C 177 88,5 23 11,5 200 
D 42 91,3 4 8,7 46 

         

Escolaridade 

1 grau incompleto 16 94,1 1 5,9 17 

0,950(a) 

1 grau completo 47 90,4 5 9,6 52 
2 grau incompleto 36 87,8 5 12,2 41 
2 grau completo 108 87,8 15 12,2 123 

3 grau incompleto 29 85,3 5 14,7 34 
3 grau completo 51 87,9 7 12,1 58 

         

Companheiro SIM 235 87,7 33 12,3 268 0,640(b) NÃO 52 91,2 5 8,8 57 
Antecedentes Obstétricos       

Paridade 

0 (nulípara) 140 86,4 22 13,6 162 

0,570(a) 1 91 90,1 10 9,9 101 
2 ou mais 
(multípara) 56 90,1 6 9,7 62 

         
Histórico 

Prematuridade 
NÃO 269 88,5 35 11,5 304 0,720(b) SIM 18 85,7 3 14,3 21 

Hábitos         

Tabagismo NÃO 269 88,8 34 11,2 303 0,300(b) SIM 18 81,8 4 18,2 22 
Intercorrências Gestacionais       

DMG NÃO 273 88,6 35 11,4 308 0,430(b) SIM 14 82,4 3 17,6 17 
         

Doenças 
Hipertensivas 

NÃO 272 88,6 35 11,4 307 0,450(b) SIM 15 83,3 3 16,7 18 
Estado Nutricional Materno       

IMC Pré-
gestacional 

Abaixo do peso 12 85,7 2 14,3 14 

0,840(a) Adequado 179 89,5 21 10,5 200 
Sobrepeso 60 85,7 10 14,3 70 
Obesidade 36 87,8 5 12,2 41 

         

Classificação 
Atalah 

Abaixo do peso 38 82,6 8 17,4 46 

0,060(a) Adequado 111 89,5 13 10,5 124 
Sobrepeso 83 94,3 5 5,7 88 
Obesidade 55 82,1 12 17,9 67 

        

Ganho Ponderal 
Abaixo 88 88,9 11 11,1 99 

0,290(a) Adequado 90 91,8 8 8,2 98 
Excessivo 109 85,2 19 14,8 128 

        
Total   287 88,3 38 11,7 325   
P - valores pelo (a) teste Qui-quadrado de Pearson e pelo (b) teste exato de Fisher 
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5.2.2.2 Atividade física e hábitos sedentários 

 

 

De todas as variáveis da atividade física analisadas, apenas a 

manutenção de gasto energético elevado no terceiro trimestre mostrou 

associação estatisticamente significativa com a prematuridade. Apesar de 

não ter apresentado resultados estatisticamente significantes, observa-se 

que a frequência de prematuridade diminui em função do gasto energético 

em atividade física, no terceiro trimestre, sendo que as mulheres com baixo 

nível de atividade física (tercil 1) tiveram 18% de prematuridade, enquanto 

as com nível elevado (tercil 3), apenas 8% (p=0,09). O mesmo fato ocorreu 

quando analisado gestantes que apresentaram alto gasto energético (GE) 

em algum momento avaliado (segundo ou terceiro trimestre). As mulheres 

que não tiveram GE elevado, no segundo ou terceiro trimestre, tiveram 

menor frequência de prematuridade que as gestantes com elevado GE (8% 

x 14,4% respectivamente; p=0,08) apesar de não ter apresentado 

significância estatística (tabela 6). 
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Tabela 6. Descrição da frequência de recém-nascido prematuro segundo 
variáveis de estudo (atividade física e hábitos sedentários) por trimestre e 
resultados dos testes de associação – HCFMUSP – jan/2008 a abr/2010 

 
    PRÉ-TERMO     
Variável Categoria NÃO SIM Total P 
    N % N %     

Atividade Física 
2o trimestre 

1o. Tercil 89 94,8 16 15,2 105 
0,190(a) 2o. Tercil 98 87,5 14 12,5 112 

3o. Tercil 100 92,6 8 7,4 108 
        

Atividade Física 
3o trimestre 

1o. Tercil 90 83,3 18 16,7 108 
0,090(a) 2o. Tercil 95 88,8 12 11,2 107 

3o. Tercil 102 92,7 8 7,3 110 
        

Atividade Física 
2o e 3o trimestre 

1o. Tercil 91 84,3 17 15,7 108 
0,160(a) 2o. Tercil 96 88,1 13 11,9 109 

3o. Tercil 100 92,6 8 7,4 108 
        

Prática de 
Exercício 2o 

trimestre 

NÃO 247 88,5 32 11,5 279 
0,800(b) 

SIM 40 87 6 13 46 
        

Prática de 
Exercício 3o 

trimestre 

NÃO 256 88 35 12 291 
0,780(b) 

SIM 31 91,2 3 8,8 34 
        

Alto gasto 
energético no 2º 

trimestre  

NÃO 187 86,2 30 13,8 217 
0,100(b) 

SIM 100 92,6 8 7,4 108 
         

Alto gasto 
energético no 3º 

trimestre  

NÃO 185 86 30 14 215 
0,100(b) 

SIM 102 92,7 8 7,3 110 
        

Alto gasto 
energético 

durante 2º OU 3º 
trimestre  

NÃO 160 85,6 27 14,4 187  

SIM 127 92 11 8 138 
0,080(b) 

        
Manutenção alto 
gasto energético 

NÃO 213 86,2 34 13,8 247 0,040(b) 
SIM 74 94,9 4 5,1 78 

        
Hábitos 

Sedentários 2o 
trimestre 

1o. Tercil 96 90,6 10 9,4 106 0,610(a) 2o. Tercil 94 86,2 15 13,8 109 
3o. Tercil 97 88,2 13 11,8 110  

        
Hábitos 

Sedentários 3o 
trimestre 

1o. Tercil 89 90,8 9 9,2 98 0,600(a) 2o. Tercil 102 86,4 16 13,6 118 
3o. Tercil 96 88,1 13 11,9 109  

        
≥ 40horas de 

trabalho 
semanal no 2º 

trimestre  

NÃO 183 87,1 27 12,9 210 

0,470(b) 

SIM 104 90,4 11 9,6 115 
        

≥ 40horas de 
trabalho 

semanal no 3º 
trimestre  

NÃO 198 87,2 29 12,8 227 

0,450(b) 

SIM 89 90,8 9 9,2 98 
         

Total   287 88,3 38 11,7 325   
P - valores pelo (a) teste Qui-quadrado de Pearson e pelo (b) teste exato de Fisher 
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5.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA PELO MODELO DE REGRESSÃO 

LOGÍSTICA PARA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS PERINATAIS 

ASSOCIADOS À ATIVIDADE FÍSICA MATERNA 

5.3.1 RECÉM-NASCIDO PEQUENO PARA IDADE GESTACIONAL 

(PIG) 

5.3.1.1 Atividade física e hábitos sedentários Não-ajustado 

 

 

Em relação à análise dos fatores de risco para recém-nascido PIG, 

associados à atividade física materna, nenhuma das variáveis analisadas no 

modelo mostrou valores de “Odds Ratio” com significância estatística (tabela 

7).  
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Tabela 7. Resultados da associação das variáveis de estudo (atividade 
física e hábitos sedentários) pelo modelo de Regressão Logística não-
ajustado para avaliação da incidência de recém-nascido PIG – HCFMUSP 
– jan/2008 a abr/2010 

 
 

  RN PIG   IC (95%)   

Variável NÃO SIM OR 

Inferior Superior 

P 

  N % N %     

Atividade Física 2º trimestre 
1o. Tercil 87 82,9 18 17,1     1    

2o. Tercil 89 79,5 23 20,5 1,24 0,63 2,47 0,524 
3o. Tercil 92 85,2 16 14,8 0,84 0,40 1,75 0,643 
Atividade Física 3º trimestre 
1o. Tercil 88 81,5 20 18,5     1    

2o. Tercil 86 80,4 21 19,6 1,07 0,54 2,12 0,836 
3o. Tercil 94 85,5 16 14,5 0,74 0,36 1,53 0,431 
Atividade Física  2º e 3º trimestre 
1o. Tercil 90 83,3 18 16,7     1    

2o. Tercil 84 77,1 25 22,9 1,48 0,75 2,92 0,248 
3o. Tercil 94 87 14 13 0,74 0,35 1,58 0,445 
Alto gasto energético no 2º trimestre  
NÃO 176 81,1 41 18,9     1    

SIM 92 85,2 16 14,8 0,74 0,39 1,40 0,363 
Alto gasto energético no 3º trimestre      
NÃO 174 80,9 41 19,1     1    

SIM 94 85,5 16 14,1 0,72 0,38 1,35 0,312 
Alto gasto energético durante 2º OU 3º trimestre      
NÃO 151 80,7 36 19,3     1    

SIM 117 84,8 21 15,2 0,75 0,41 1,35 0,346 

Alto gasto energético durante 2º E 3º trimestre (manutenção do alto gasto energético)  
NÃO 201 81,4 46 18,6     1    

SIM 67 85,9 11 14,1 0,71 0,35 1,46 0,362 
Hábitos Sedentários no 2º trimestre        
1o. Tercil 92 86,8 14 13,2     1    

2o. Tercil 88 80,7 21 19,3 0,60 0,29 1,26 0,183 
3o. Tercil 88 80 22 20 0,95 0,49 1,86 0,891 
Hábitos Sedentários no 3º trimestre        
1o. Tercil 85 86,7 13 13,3     1    

2o. Tercil 99 83,9 19 16,1 1,25 0,58 2,69 0,560 
3o. Tercil 84 77,1 25 22,9 1,94 0,93 4,05 0,076 
≥ 40horas de trabalho semanal no 2º trimestre  
NÃO 168 80 42 20     1    

SIM 100 87 15 13 0,51 0,17 1,52 0,234 
≥ 40horas de trabalho semanal no 3º trimestre  
NÃO 184 81,1 43 18,9     1    

SIM 84 85,7 14 14,3 0,71 0,37 1,37 0,313 
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5.3.1.2 Atividade física e Hábitos sedentários Ajustado 

 

 

No modelo de Regressão Logística ajustado, foram incluídas todas as 

variáveis controle anteriormente analisadas na tabela 3. Assim como no 

modelo de Regressão não-ajustado, as variáveis da atividade física 

analisadas, bem como o tempo de trabalho semanal, não apresentaram 

valores estatisticamente significativos para a frequência de recém-nascidos 

PIG (tabela 8) 
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Tabela 8. Resultados da associação das variáveis de estudo (atividade 

física e hábitos sedentários) pelo modelo de Regressão Logística ajustado 
para avaliação da incidência de recém-nascido PIG – HCFMUSP – 
jan/2008 a abr/2010 

 
    

  RN PIG   IC (95%)   

Variável NÃO SIM OR 

Inferior Superior 

P 

  N % N %     

Atividade Física 2º trimestre 
1o. Tercil 87 82,9 18 17,1     1    

2o. Tercil 89 79,5 23 20,5 1,29 0,58 2,85 0,524 
3o. Tercil 92 85,2 16 14,8 0,72 0,31 1,69 0,457 

Atividade Física 3º trimestre 
1o. Tercil 88 81,5 20 18,5     1    

2o. Tercil 86 80,4 21 19,6 1,31 0,60 2,85 0,486 
3o. Tercil 94 85,5 16 14,5 0,63 0,27 1,43 0,273 
Atividade Física  2º e 3º trimestre 
1o. Tercil 90 83,3 18 16,7     1    

2o. Tercil 84 77,1 25 22,9 1,79 0,81 3,93 0,145 
3o. Tercil 94 87 14 13 0,59 0,25 1,41 0,242 
Alto gasto energético no 2º trimestre  
NÃO 176 81,1 41 18,9     1    

SIM 92 85,2 16 14,8 0,62 0,30 1,27 0,194 
Alto gasto energético no 3º trimestre      
NÃO 174 80,9 41 19,1     1    

SIM 94 85,5 16 14,1 0,54 0,26 1,12 0,100 
Alto gasto energético durante 2º OU 3º trimestre      
NÃO 151 80,7 36 19,3     1    

SIM 117 84,8 21 15,2 0,59 0,30 1,17 0,134 
Alto gasto energético durante 2º E 3º trimestre (manutenção do alto gasto energético)  
NÃO 201 81,4 46 18,6     1    

SIM 67 85,9 11 14,1 0,55 0,24 1,23 0,148 
Hábitos Sedentários no 2º trimestre        
1o. Tercil 92 86,8 14 13,2     1    

2o. Tercil 88 80,7 21 19,3 1,58 0,70 3,57 0,265 
3o. Tercil 88 80 22 20 1,41 0,62 3,20 0,405 
Hábitos Sedentários no 3º trimestre        
1o. Tercil 85 86,7 13 13,3     1    

2o. Tercil 99 83,9 19 16,1 1,46 0,61 3,49 0,389 
3o. Tercil 84 77,1 25 22,9 1,65 0,70 3,87 0,244 
≥ 40horas de trabalho semanal no 2º trimestre  

NÃO 168 80 42 20     1    

SIM 100 87 15 13 0,89 0,33 2,42 0,825 
≥ 40horas de trabalho semanal no 3º trimestre  

NÃO 184 81,1 43 18,9     1    

SIM 84 85,7 14 14,3 0,73 0,35 1,53 0,407 
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5.3.2 PREMATURIDADE 

5.3.2.1 Atividade física e hábitos sedentários Não-ajustado 

 

 

Na tabela 9, os resultados da análise de regressão não-ajustado para 

avaliar a influência da atividade física no risco de recém-nascidos 

prematuros indicam que gestantes com maior nível de atividade física no 

terceiro trimestre (tercil 3) têm aproximadamente 61% menos chance de ter 

parto prematuro que as gestantes com menor nível (tercil 1). As demais 

variáveis analisadas não apresentaram significância estatística, porém os 

valores de “Odds Ratio” indicam que gestantes com elevado nível de 

atividade física no segundo trimestre ou com volume total (segundo e 

terceiro trimestre gestacional) elevado também apresentam diminuição no 

risco de prematuridade em relação ao grupo de mulheres com menor nível 

de atividade física (p=0,06). 
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Tabela 9. Resultados da associação das variáveis de estudo (atividade 
física e hábitos sedentários) pelo modelo de Regressão Logística não-
ajustado para avaliação da incidência de recém-nascido prematuro – 
HCFMUSP – jan/2008 a abr/2010 

 
 

  RN PRÉ-TERMO   IC (95%)   

Variável NÃO SIM OR 

Inferior Superior 

P 

  N % N %     

Atividade Física 2º trimestre 
1o. Tercil 89 94,8 16 15,2     1    
2o. Tercil 98 87,5 14 12,5 0,79 0,36 1,72 0,560 
3o. Tercil 100 92,6 8 7,4 0,44 0,18 1,09 0,076 

Atividade Física 3º trimestre 
1o. Tercil 90 83,3 18 16,7     1    
2o. Tercil 95 88,8 12 11,2 0,63 0,28 1,38 0,251 
3o. Tercil 102 92,7 8 7,3 0,39 0,16 0,94 0,037 

Atividade Física  2º e 3º trimestre 
1o. Tercil 91 84,3 17 15,7     1    
2o. Tercil 96 88,1 13 11,9 0,72 0,33 1,57 0,417 
3o. Tercil 100 92,6 8 7,4 0,42 0,17 1,04 0,061 

Alto gasto energético no 2º trimestre  
NÃO 187 86,2 30 13,8     1    

SIM 100 92,6 8 7,4 0,49 0,22 1,12 0,095 

Alto gasto energético no 3º trimestre      

NÃO 185 86 30 14     1    

SIM 102 92,7 8 7,3 0,48 0,21 1,09 0,081 

Alto gasto energético durante 2º OU 3º trimestre      

NÃO 160 85,6 27 14,4     1    

SIM 127 92 11 8 0,51 0,24 1,07 0,077 

Hábitos Sedentários no 2º trimestre       

1o. Tercil 96 90,6 10 9,4     1    

2o. Tercil 94 86,2 15 13,8 1,53 0,65 3,58 0,325 

3o. Tercil 97 88,2 13 11,8 1,28 0,53 3,07 0,571 

Hábitos Sedentários no 3º trimestre       

1o. Tercil 89 90,8 9 9,2     1    

2o. Tercil 102 86,4 16 13,6 1,55 0,65 3,68 0,320 

3o. Tercil 96 88,1 13 11,9 1,33 0,54 3,28 0,524 
≥ 40horas de trabalho semanal no 2º trimestre  

NÃO 183 87,1 27 12,9     1    

SIM 104 90,4 11 9,6 0,87 0,29 2,62 0,812 
≥ 40horas de trabalho semanal no 3º trimestre  

NÃO 198 87,2 29 12,8     1    

SIM 89 90,8 9 9,2 0,69 0,31 1,51 0,357 
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5.3.2.1 Atividade física e hábitos sedentários Ajustado 

 

 

No modelo de Regressão Logística ajustado, o nível de atividade 

física, no segundo trimestre gestacional, também apresentou significância 

estatística, indicando que gestantes com maior nível de atividade física 

(tercil3), nesse trimestre, apresentam aproximadamente 63% menos chance 

de prematuridade que gestantes com menor nível (tercil 1). Assim como no 

modelo não-ajustado, mulheres com elevado nível de atividade física no 

terceiro trimestre têm aproximadamente 61% menos chance de ter parto 

prematuro que as gestantes com menor nível (tabela 10) 
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Tabela 10. Resultados da associação das variáveis de estudo (atividade 
física e hábitos sedentários) pelo modelo de Regressão Logística ajustado 
para avaliação da incidência de recém-nascido prematuro – HCFMUSP – 
jan/2008 a abr/2010 

 
 
 

  RN PRÉ-TERMO   IC (95%)   

Variável NÃO SIM OR 

Inferior Superior 

P 

  N % N %     

Atividade Física 2º trimestre 
1o. Tercil 89 94,8 16 15,2     1    

2o. Tercil 98 87,5 14 12,5 0,70 0,29 1,69 0,435 

3o. Tercil 100 92,6 8 7,4 0,36 0,13 1,00 0,050 

Atividade Física 3º trimestre 
1o. Tercil 90 83,3 18 16,7     1    
2o. Tercil 95 88,8 12 11,2 0,56 0,23 1,32 0,188 
3o. Tercil 102 92,7 8 7,3 0,38 0,14 1,03 0,059 

Atividade Física  2º e 3º trimestre 
1o. Tercil 91 84,3 17 15,7     1    
2o. Tercil 96 88,1 13 11,9 0,59 0,24 1,44 0,252 
3o. Tercil 100 92,6 8 7,4 0,40 0,15 1,09 0,075 

Alto gasto energético no 2º trimestre  
NÃO 187 86,2 30 13,8     1    

SIM 100 92,6 8 7,4 0,44 0,18 1,07 0,073 

Alto gasto energético no 3º trimestre       

NÃO 185 86 30 14     1    

SIM 102 92,7 8 7,3 0,51 0,21 1,26 0,148 

Alto gasto energético durante 2º OU 3º trimestre      

NÃO 160 85,6 27 14,4     1    

SIM 127 92 11 8 0,46 0,20 1,05 0,067 

Hábitos Sedentários no 2º trimestre       

1o. Tercil 96 90,6 10 9,4     1    

2o. Tercil 94 86,2 15 13,8 1,16 0,45 2,97 0,744 
3o. Tercil 97 88,2 13 11,8 1,38 0,52 3,64 0,505 

Hábitos Sedentários no 3º trimestre       

1o. Tercil 89 90,8 9 9,2     1    
2o. Tercil 102 86,4 16 13,6 1,43 0,54 3,79 0,466 
3o. Tercil 96 88,1 13 11,9 1,30 0,47 3,60 0,608 
≥ 40horas de trabalho semanal no 2º trimestre  

NÃO 183 87,1 27 12,9     1    

SIM 104 90,4 11 9,6 0,97 0,32 2,94 0,963 
≥ 40horas de trabalho semanal no 3º trimestre  

NÃO 198 87,2 29 12,8     1    

SIM 89 90,8 9 9,2 0,69 0,29 1,66 0,413 
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6.0 DISCUSSÃO 

 

 

        Mulheres são incentivadas a manter um estilo de vida ativo também     

durante a gestação, porém, as repercussões desse estilo de vida nos 

resultados perinatais são ainda controversos e inconcludentes na literatura 

científica. Essa falta de consenso gera grande preocupação quanto a um 

possível aumento no risco de prematuridade e RN PIG em mulheres com 

elevada demanda física, principalmente no segundo e terceiro trimestre de 

gestação. 

Constatou-se, neste estudo, que apenas 12,3% das gestantes são 

orientadas a praticar atividade física de lazer (exercício físico), durante a 

gestação, sendo que os obstetras não a recomendam para a maioria delas 

(87,7%). A falta de consenso em relação às respostas perinatais talvez seja 

responsável por esse cenário que contrasta com as recomendações dos 

maiores centros de referência na área (ACOG, 2002; SOGC/CSE, 2003 

;RCOG, 2006 ;SMA, 2002). Essa ausência de recomendação para prática de 

atividade física pelos obstetras reflete diretamente no número de gestantes 

praticantes de atividade física de lazer. Na amostra estudada, apenas 

11,69% das gestantes praticaram exercício físico, no segundo trimestre, e, 

8,62%, no terceiro trimestre, dentre eles, caminhada, alongamento, yoga e 

hidroginástica (tabela 3).  

Assim como relatado em outros estudos (Pereira et al., 2007; Juhl et 

al., 2008), observa-se diminuição na média de gasto energético diário em 
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atividade física no terceiro trimestre (gráfico 2). Essa diminuição refere-se, 

principalmente, aos domínios de atividade física de lazer e atividades 

ocupacionais, sendo que atividades domésticas apresentaram menor 

variação entre o segundo e terceiro trimestre (gráficos 3 e 4). 

No presente estudo, para investigar a prática de atividade física, foi 

utilizado questionário, que, apesar de ter sido validado previamente, não 

deixa de ser um método subjetivo que pode superestimar a prática de 

atividade física devido, principalmente, às gestantes considerarem que 

atividade física é um hábito saudável. Outros instrumentos de investigação 

mais objetivos utilizados para acessar a atividade física são o actígrafo e o 

pedômetro. O actígrafo registra o tempo gasto em todos os movimentos 

corporais e o pedômetro conta o número de passos. Porém, esses métodos 

também têm limitações. Primeiramente, os dois instrumentos consideram 

apenas os movimentos em relação ao deslocamento corporal, não 

registrando assim qualquer atividade sem sustentação corporal ou com 

movimentos de membros superiores, como empurrar, carregar, levantar 

peso, pedalar em bicicleta estacionária e muitas outras. Além disso, é pouco 

viável em estudos epidemiológicos, principalmente longitudinais, a utilização 

desses equipamentos por longos períodos (Chasan-Taber et al., 2004).  

Apesar das evidentes limitações inerentes à subjetividade empregada 

nas respostas do questionário, ainda assim, esse instrumento tem 

apresentado alta reprodutibilidade: 0,78 para o total de atividades; 0,86 para 

atividade doméstica; 0,93 atividade ocupacional e 0,83 para exercício físico 

sistematizado. Além disso, o PPQA apresenta considerável confiabilidade 
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quando comparado com medidas mais diretas e objetivas como o actígrafo (r 

= 0,49), a despeito das limitações desse instrumento (Chasan-Taber et al., 

2004). 

Além disso, estudos com o mesmo objetivo, na literatura, em sua 

maioria, também utilizam questionários como método de investigação da 

atividade física e poucos têm desenho prospectivo e longitudinal (Campbell e 

Motolla 2001; Dumcombe et al., 2006; Escribà-Aguir et al., 2001; Evenson et 

al., 2002;  Hatch et al., 1998; Henrich et al., 2003; Juhl et al., 2008; Juhk et 

al., 2010; Misra et al., 1998; Niedhammer et al., 2009.  Estudos 

retrospectivos, além de implicarem evidente limitação, aumentam ainda mais 

a subjetividade das respostas por apresentar também viés de memória dos 

participantes. 

Outra limitação do presente estudo, a qual se deve atentar, é a não 

inclusão dos dados referentes ao primeiro trimestre de gestação. 

Inicialmente seria analisado também esse período, porém, observou-se que 

isso diminuiria consideravelmente amostra, posto que algumas mulheres 

tiveram o diagnóstico de gestação ou iniciaram o pré-natal no começo do 

segundo trimestre (tabela 2). O baixo número de gestantes praticantes de 

atividade física de lazer não possibilitou que fosse realizada análise dos 

resultados perinatais em função do volume de treinamento (frequência e 

intensidade), fato considerado falha do presente estudo. 

Em relação ao objetivo da pesquisa, sabe-se que a prematuridade e a 

restrição de crescimento uterino têm causa multifatorial. Por isso, considera-

se de extrema importância que os fatores de risco conhecidos sejam 
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criteriosamente controlados, o que não ocorre na maioria dos estudos 

epidemiológicos encontrados na literatura (Domingues et al., 2008, Juhl et 

al., 2008, Juhl et al., 2010). A maioria dos estudos que verificaram a relação 

entre prematuridade e atividade física encontrados não controlou, por 

exemplo, o histórico de prematuridade (Domingues et al., 2008; Juhl et al., 

2008, Evenson et al., 2002). Segundo Bittar (2008), 30% dos prematuros 

têm histórico de prematuridade, o que torna fundamental o controle dessa 

variável para posterior ajuste dos modelos de regressão logística. Apesar de 

a literatura indicar tal associação, no presente estudo, não foi verificada 

associação estatisticamente significativa (tabela 4). Uma das possíveis 

causas para esse fato pode ser a predominância de nulíparas e, 

consequentemente, o baixo número de gestantes com histórico de 

prematuridade (apenas, 6,4%). 

De todos os fatores de risco para RN PIG e prematuridade 

controlados no presente estudo, a idade materna, o nível socioeconômico e 

o estado nutricional pré-gestacional (IMC) e gestacional (classificação 

Atalah) apresentaram associação significativa com o RN PIG (tabela 2). 

Contudo, não houve diferenças significativas na ocorrência de parto 

prematuro, de acordo com as variáveis controle consideradas. Observa-se 

apenas que gestantes classificadas como obesas e como baixo peso pela 

curva de Atalah tiveram maior frequência de prematuridade (tabela 4).Os 

resultados encontrados no presente estudo, segundo os quais não há 

associação entre os fatores de risco analisados e prematuridade, 

contrapõem-se à literatura científica, tal como elucidado por Bittar, 2008. 
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Em nosso estudo, 11,7% dos partos ocorreram abaixo de 37 semanas 

e 17,5% dos recém-nascidos foram classificados como pequenos para idade 

gestacional (PIG), de acordo com a curva proposta por Alexander. A 

incidência encontrada no presente estudo é similar à encontrada em outros 

estudos nacionais. Domingues et al., (2008) verificam uma taxa de 14,6% de 

prematuros numa coorte composta por mulheres residentes em Pelotas, Rio 

Grande do Sul, onde foram incluídas gestantes que realizaram pré-natal em 

5 diferentes maternidades. Esse, talvez, seja um dos motivos para a 

incidência ter sido um pouco mais elevada que a encontrada no presente 

estudo, em que a coorte era composta apenas por gestantes do grupo de 

pré-natal de baixo risco da Clínica Obstétrica do Hospital das Clínicas de 

São Paulo. Já, em relação à incidência de RN PIG, as diferentes formas de 

classificação e curvas de referências utilizadas dificultam a comparabilidade 

entre estudos.  

Alguns estudos experimentais têm encontrado diminuição no peso do 

recém-nascido em mulheres praticantes de exercício físico (Leet e Flick, 

2003; Bell et al., 1995; Clapp III, 2002). Entretanto, poucos trabalhos têm 

como objetivo verificar o risco de recém-nascidos pequenos para idade 

gestacional (PIG) em decorrência da atividade física, sendo que tais 

investigações avaliaram apenas a prática de atividade física de lazer 

(exercício físico), ignorando outros domínios da atividade física (ocupacional, 

doméstica e de deslocamento) (Campbell e Motolla, 2001; Juhl et al., 2010). 

 Campbell e Mottola (2001) encontram aumento no risco de RN PIG 

em mulheres que praticaram atividade física de lazer com frequência 
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superior a 5 vezes e inferior a 2 vezes na semana, sendo que a chance de 

RN PIG nas gestantes com alta frequência (>5 vezes) é 4,61 vezes a chance 

das gestantes que se exercitaram com frequência de 3 a 4 vezes por 

semana (IC 95%: 1,73-12,32). Nas gestantes que se exercitaram com pouca 

frequência (inferior a 2 vezes por semana), a chance de RN PIG é 2,64 a 

chance das mulheres com frequência semanal de 3 a 4 vezes (IC 95%: 1,73-

12,32). Constata-se, portanto, que os resultados encontrados pelos autores 

divergem dos obtidos no presente estudo, posto que não foi encontrada 

nenhuma associação entre atividade física e incidência de RN PIG. Um dos 

possíveis motivos para essa divergência deve-se, provavelmente, à 

diferença na classificação de RN PIG. No estudo citado, os autores 

utilizaram como definição de PIG recém-nascidos com peso abaixo do 

percentil 15 com base na curva Canadense. Ademais, no presente estudo, o 

baixo número de gestantes praticantes de atividade física de lazer não 

permitiu que fosse realizada análise do risco de RN PIG em função da 

frequência semanal (tabela 3). 

Juhl et al. (2010), que conduziram um dos estudos com maior número 

de participantes (quase 80.000 gestantes), também não encontram aumento 

no risco de recém-nascido PIG em mulheres praticantes de atividade física 

de lazer, ao contrário, encontram diminuição de aproximadamente 13% no 

risco. Duas diferenças metodológicas em relação ao presente estudo é o 

fato de ter sido investigado apenas a atividade física de lazer e dos autores 

não terem controlado o estado nutricional materno e intercorrências 
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gestacionais, como doenças hipertensivas específicas da gestação e 

Diabetes Gestacional.  

Quando o foco da investigação é atividade ocupacional, resultados de 

uma meta análise composta por 35 artigos sobre prematuridade e atividades 

ocupacionais na gestação e 34 sobre recém nascidos PIG (1966 a 2005) 

sugerem que trabalhar 40 horas ou mais por semana durante, 

principalmente, o primeiro e o segundo trimestre gestacional, pode aumentar 

o risco tanto de prematuridade quanto de RN PIG (Bonzini et al., 2007). 

Niedhammer et al. (2009) investigaram, prospectivamente, a associação 

entre atividades ocupacionais (inquirida entre 14 e 16 semanas de gestação) 

e resultados perinatais (peso RN inferior a 3000g, inferior a 2500g, RN PIG e 

prematuridade). Observa-se associação significativa pelo teste qui-quadrado 

entre trabalho semanal maior ou igual a 40 horas e peso do RN inferior a 

3000g, porém, na regressão logística, não foram encontrados resultados 

significativos entre atividade ocupacional e resultados perinatais. No 

presente estudo, não foram observados resultados significativos entre tais 

variáveis, nem nos testes de associação e nem nos modelos de regressão 

logística (tabelas 3-9) em nenhum dos trimestres gestacionais investigados.  

Outro fato que deve ser levado em consideração é que, assim como 

outros estudos epidemiológicos, nos estudos supracitados, a amostra era 

composta por gestantes de diferentes centros e que realizaram pré-natal em 

locais com características diversas. No caso da pesquisa conduzida por 

Campbell e Mottola, por exemplo, as participantes eram residentes de 

Londres e Ontário (Canadá). Ademais, nas investigações citadas não fica 
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claro se foi analisado, por exemplo, o histórico de prematuridade, bem como 

o controle pré-natal dos fatores de risco vinculados á esse desfecho, como 

colo uterino curto, incompetência cervical e placenta prévia.  No presente 

trabalho, gestantes que apresentaram estes fatores de risco foram excluídas 

da amostra.  

Em relação à prematuridade, há mais estudos que investigaram sua 

relação com atividade física.  Os dados encontrados na literatura, em sua 

maioria, apresentam resultados similares aos encontrados no presente 

trabalho, indicando diminuição no risco de parto pré-termo em função da 

prática de atividade física (Hatch et al., 1998; Domingues et al., 2008; Juhl et 

al., 2008). No entanto, nesses estudos, foi avaliada apenas atividade física 

de lazer, sendo que os demais domínios (atividades domésticas, 

deslocamento e ocupacional) não foram investigados.  

No presente trabalho, os dados indicam diminuição no risco de 

prematuridade no grupo de gestantes que tiveram maior nível de gasto 

energético (tercil 3), no segundo e terceiro trimestre da gestação (tabela 9), 

mas não foi encontrada associação significativa entre o grupo com 

moderado nível de gasto energético e prematuridade (tercil 2). Da mesma 

forma, Hatch e colaboradores (1998), encontram diminuição de 

aproximadamente 90% no risco de parto prematuro no grupo de mulheres 

que tiveram gasto calórico semanal em atividade física de lazer maior que 

1.000 kcal/sem (x= 2.000 kcal/sem) durante a gestação, sendo que aquelas 

que tiveram gasto calórico semanal inferior a 1.000 Kcal não apresentaram 

associação significativa. 
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Dois importantes estudos epidemiológicos sobre o tema encontram 

resultados similares ao do presente trabalho, porém, é importante ressaltar 

que, neles, foi avaliada apenas a atividade física de lazer, além de 

apresentarem diferenças metodológicas essenciais em relação ao presente 

estudo. Juhl et al. (2008) e Domingues et al. (2008) encontraram resultados 

que indicam efeito protetor da atividade física de lazer para a prematuridade. 

Contudo, Domingues e colaboradores investigaram a prática de atividade 

física retrospectivamente e, Juhl e colaboradores, prospectivamente, porém, 

com desenho transversal. Outra importante diferença metodológica, nesse 

último estudo, é o momento da aferição, durante o período gestacional, uma 

vez que os autores investigaram a atividade física em média com 16 e 31 

semanas gestacionais, ou seja, praticamente em relação ao primeiro 

trimestre e metade do terceiro trimestre de gestação, o que dificulta a 

comparabilidade com o presente estudo. 

Na tabela 5, verifica-se associação significativa pelo teste exato de 

Fisher apenas para a variável manutenção de alto gasto energético, 

indicando que mulheres que mantiveram gasto energético elevado em 

atividade física no terceiro trimestre apresentam menor frequência de parto 

prematuro. Assim sendo, é possível inferir que, no modelo de regressão 

logística, esse grupo de mulheres apresentariam diminuição no risco de 

prematuridade, entretanto, essa variável não pôde ser inclusa no modelo de 

regressão, devido ao número de gestantes em cada grupo analisado ter sido 

inferior a 8 – pré-requisito para inclusão da variável no modelo. 
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Portanto, é consenso que atividade física de lazer, durante a 

gestação, não representa aumento no risco de prematuridade. Porém, 

quando se investigam outros domínios da atividade física, os resultados são 

ainda inconsistentes, posto que alguns estudos apontam para aumento no 

risco de prematuridade em decorrência da atividade ocupacional (Nguyen et 

al., 2004; Saurel Cubizzolles at al., 2004; Escribà-Aguir et al., 2001; Bonzini 

et al., 2007) e outros, em consonância com os resultados aqui apresentados, 

indicam que não há associação entre atividade ocupacional e prematuridade 

(Henrich et al., 2003; Beeckman et al., 2009; Niedhammer et al., 2009).  

Nesses estudos, poderiam ser citadas muitas diferenças 

metodológicas em relação à presente pesquisa, principalmente na 

investigação da atividade ocupacional. As variáveis da atividade 

ocupacional, por exemplo, foram investigadas por meio de questionários 

não-validados elaborados pelos autores, o que impossibilita a 

comparabilidade dos dados. Apenas o tempo de trabalho semanal pode ser 

considerado uma variável comum nesses estudos, inclusive na presente 

pesquisa. Sendo assim, para se concluir a respeito desse domínio da 

atividade física materna, ainda são necessários estudos bem controlados 

que utilizem métodos de investigação validados com objetivo de avaliar a 

influência da atividade ocupacional nos resultados perinatais  

Segundo Bittar (2008) e Zugaib (2008), não é possível determinar a 

causa em, aproximadamente, 50% dos partos prematuros e em 40% dos 

casos de RN PIG, o que torna ainda mais importante investigar, de forma 

detalhada, a relação entre atividade física materna e resultados perinatais, 
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analisando, não somente, a prática de atividade física de lazer, mas 

também, as principais atividades diárias das gestantes. 

Hipóteses para explicar os resultados obtidos nesse estudo, os quais 

indicam que a atividade física tem efeito protetor para prematuridade, devem 

ser investigadas em estudos clínicos experimentais que objetivem verificar 

os efeitos fisiológicos envolvidos. Porém, suspeita-se que gestações que 

resultem em parto prematuro possam, desde o início, apresentar sintomas 

muitas vezes indetectáveis clinicamente, mas que desmotivem a gestante a 

ter estilo de vida mais ativo. Outra hipótese plausível levantada por Juhl e 

colaboradores (2008) é a de que o aumento na sensibilidade à insulina, 

causada pelo exercício, pode diminuir a resposta inflamatória, que, por sua 

vez, é fator de risco sugerido para parto prematuro. 

Apesar de não se ter encontrado diminuição no risco de RN PIG 

(apenas de prematuridade) em decorrência da atividade física, pode-se 

afirmar, com base nos dados apresentados, que a atividade física não 

exerce influência negativa nos resultados perinatais estudados. Supõe-se, 

portanto, que o gasto energético dispendido durante a atividade física seja 

reposto na ingestão calórica, não afetando, assim, o aporte de nutrientes 

para o feto. Essa constatação tem grande valor na prática clínica e na saúde 

pública por incentivar obstetras a recomendar um estilo de vida ativo, 

durante a gestação, e, dessa forma, representar mais uma opção segura na 

prevenção de intercorrências gestacionais como diabetes, hipertensão e 

obesidade. 
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Futuras investigações a respeito da influência da atividade física, 

durante a gestação, nas respostas perinatais, devem estudar a atividade 

física em todos os domínios (doméstico, atividade física de lazer, 

deslocamento e ocupacional), por meio de estudos epidemiológicos bem 

controlados, investigando, de forma longitudinal e prospectiva, ao longo de 

todo o período gestacional. Além disso, devem analisar a relação dose-

resposta entre atividade física de lazer e resultados perinatais por meio de 

investigações criteriosas a respeito da intensidade, frequência e tipo de 

atividade física de lazer. 
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7.0 CONCLUSÃO 

 

 

 Os resultados obtidos no presente estudo permite concluir que: 

 

• O nível de atividade física no segundo ou terceiro trimestre 

gestacional não está associado ao aumento ou diminuição no risco 

de recém-nascidos pequenos para idade gestacional.  

 

• Gestantes com maior nível de atividade física durante o segundo 

trimestre e também durante o terceiro trimestre apresentam menor 

chance de parto prematuro que aquelas com menor nível de 

atividade física nesses trimestres.  
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Anexo A 

 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS 

DA 
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE-ESCLARECIDO 

 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

 
1.NOME.............................................................................................................................. 

ACADEMIA...................................................................................................................... 
DATA NASCIMENTO:......../......../...... 

   ENDEREÇO.....................................................................................................................  

   Nº ...........................     APTO: .................. 

BAIRRO:....................................................................   
CEP:...................................... TELEFONE: DDD (............).............................................. 

2.RESPONSÁVEL LEGAL ....................................................................................................... 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.)................................................. 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº :........................................ SEXO :    .M �   F �  
DATA NASCIMENTO:......../......../...... 
ENDEREÇO..................................................... Nº ...........................     APTO: .................. 

BAIRRO:....................................................................CIDADE.................................................. 
   CEP:..................................                      TELEFONE:DDD(............)....................................... 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

 
1.TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: “Avaliação da prática de atividade física no ciclo 
gravídico-puerperal em academias de ginástica ” 
 
PESQUISADOR: Marco Antonio Borges Lopes 

CARGO/FUNÇÃO: Professor Doutor (MS3) 

INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL: CREMESP 71533 

   2. UNIDADE DO HCFMUSP: Departamento de Obstetrícia e Ginecologia, Disciplina de 
Obstetrícia. 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

 SEM RISCO x  RISCO MÍNIMO � RISCO MÉDIO � 

 RISCO BAIXO �  RISCO MAIOR � 
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 (probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência imediata ou tardia do     
estudo) 

  4.DURAÇÃO DA PESQUISA : gestação até 40 dias após o parto. 

 

III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR A GESTANTE, CONSIGNANDO: 

 

Eu gostaria de convidar você para participar livremente de uma pesquisa que estou 

fazendo com mulheres grávidas. Nesta pesquisa, pretendo verificar os efeitos da 

prática de atividade física durante a gestação e após o parto. Queremos saber se essa 

prática, tanto de atividade física ocupacional (no trabalho) como recreacional 

(caminhada e outros exercícios), tem efeitos benéficos para você e seu bebê, e se 

vocês estão livres de risco a saúde. Ainda existe pouca informação a respeito de qual 

tipo, duração e intensidade da atividade física mais indicada e segura para gestantes. 

Sendo assim, gostaríamos de observá-las para posteriormente podermos melhor 

orientar os profissionais envolvidos e as futuras mamães. O intuito dessa pesquisa é 

apenas saber quais os efeitos da prática de atividade física, ou da falta de prática, na 

sua gestação. Para isso ligaremos mensalmente para que você nos forneça algumas 

informações a respeito das atividades diárias e da atividade física que praticou em 

academias ou locais especializados. Será necessário também termos acesso ao seu 

prontuário, na maternidade que você fez o pré-natal e teve o bebê, para que possamos 

ter informações clínicas da sua gestação, como intercorrências gestacionais, idade 

gestacional, peso do bebe ao nascer, tipo de parto, bem como outras informações 

complementares. Lembramos que não haverá necessidade que você se desloque ou 

mude as suas atividades diárias, as informações serão coletadas somente por 

telefone. Esses dados poderão ser solicitados a qualquer momento por você, para que 

tenha documentado toda a evolução de sua gestação. Você poderá entrar em contato 

conosco sempre que desejar . Caso você se arrependa depois de ter assinado este 

termo de consentimento, pode nos comunicar que você será retirada da pesquisa. O 

seu nome será mantido em segredo. Caso tenha alguma dúvida, pode nos procura, 

pois estaremos prontificados a atendê-la. Lembramos que esses dados serão utilizados 

para pesquisa. 
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IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO 

SUJEITO DA PESQUISA: 

1. A gestante terá acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e 
benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para esclarecer eventuais dúvidas. 

2. A gestante ou seu representante legal terá liberdade de retirar seu consentimento a qualquer 
momento e de deixar de participar do estudo. 

3. Os pesquisadores responsáveis salvaguarda a confidencialidade, sigilo e privacidade de 
dados. 

4. Não há previsão de danos à saúde decorrentes da pesquisa, que justifiquem indenização de 
qualquer tipo. 

 

 

V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS PELO 
ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE DÚVIDAS. 

 

Mariana Barbosa do Egito 

Endereço: Rua Lisboa, nº 1128, apto 72 

Telefones: (11) 35824150, (11) 82387367 

 

Dr. Marco Antonio Borges Lopes 

Endereço: Av. Dr Eneas de Carvalho Pinto, 255, 5º andar. 

Telefone: 3069 6209 (Clínica Obstétrica do HC FMUSP), (11) 99445082. 

 

 

VI. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: 

 

 

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me 
foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa  

São Paulo,            de                               de 200    . 

 

____________________________________________                     _____________________ 
Assinatura do sujeito da pesquisa                                   assinatura do pesquisador  
                                                           (carimbo ou nome legível) 
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Anexo B 
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Anexo C    
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Anexo D 

 

AVALIAÇÃO INICIAL - IDENTIFICAÇÃO DA PUERPERA 

 

Academia:__________________________________________________________ 

Nome:_____________________________________________________________ 

Endereço:__________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Telefone para contato:________________________________________________ 

Obstetra e maternidade:_______________________________________________ 

Data de nascimento:____/_____/________.    Idade:_________________________ 

Profissão:___________________________________________________________ 

Qtas vezes já engravidou?________________Tem quantos filhos:_____________ 

Já teve algum parto prematuro (IG < 37s) antes?___________________________ 

Peso pré-gestacional:_________________________________________________ 

A Sra. fuma:____________________Qtos cigarros?_________________________ 

Parou de fumar em que semana de gestação:______________________________ 

A Sra costuma beber bebida alcoólica:____________________________________ 

Quantos copos e qual bebida?__________________________________________ 

A Sra faz uso de alguma droga ou medicamento?___________________________ 

Quais?_____________________________________________________________ 

Qual a data da sua última menstruação?__________________________________ 

A gestação foi diagnosticada com quantas semanas?________________________ 
 
Antes da gestação a Sra era: 

□ Atleta (praticante de esporte competitivo) 

□ Ativa (praticante de atividade física regular pelo menos seis meses antes da 

gestação) 

□ Sedentária (não praticou atividade física regular nos últimos seis meses) 
 
Iniciou a atividade física em que semana gestacional?_______________________ 
O seu médico obstetra orientou-a a praticar atividade física? □ Sim    □ Não 

Problemas de saúde pré-gestacional: 
 
□ Diabetes tipo______ 
□ Hipertensão arterial 
□ Cardiopatias:____________________________________________ 
□ Depressão 
□ Outros:_________________________________________________ 
 
 
Avaliador:__________________________________________________ 
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Anexo E 

Avaliação Materna Trimestral 
 
 

Nome:________________________________________________data:_________ 

Idade gestacional:_________________data aferição peso:__________________ 

 

Peso:_________________________  Ganho ponderal:_______________ 

Estatura:______________________Adequação Atalah:______________ 

IMC:___________________________ 

 

Intercorrências Clínicas 

 

Sangramento:  □ Sim    □ Não                Diabetes:  □Sim    □Não               

Trabalho prematuro: □ Sim □ Não       Pré-eclâmpsia: □ Sim  □ Não 

Hipertensão: □ Sim    □ Não            Valor máximo PA ______________   

Outras intercorrências: _______________________________________ 

Desconforto músculo-esquelético ________________      ( 0    1    2    3). 

Queixas:________________________( 0    1    2    3). 

 
               Ocupacional 

      
Quantas hs/sem você trabalhou no ultimo trimestre?_________ 
 

Índices de sedentarismo 
  
3a. Quanto tempo no total você gasta assistindo TV durante um dia de semana? 
______horas ____minutos 
3b. Quanto tempo no total você gasta assistindo TV durante em um dia de final de 
semana? 
______horas ____minutos 
3c. Quanto tempo no total você gasta no computador durante um dia de semana? 
______horas ____minutos 
3d. Quanto tempo no total você gasta no computador durante em um dia de final 
de semana? 
______horas ____minutos 
 
 
AVALIADOR:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________                    
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Anexo F 
 

Questionário de atividade física gestacional (PPAQ) 
 
 

É muito importante você falar honestamente sobre você. 
Não existe resposta certa ou errada. Nós apenas queremos 
saber sobre as coisas que você está fazendo durante esse 
trimestre. 
 
1. Data de hoje: ____/____/_______. 
2. Qual foi o primeiro dia do seu último período? ____/____/_______.      □□□□ Não sei 
3. Quando seu bebê vai nascer? _____/_____/_______.                               □□□□ Não sei 
 
 
Durante esse trimestre, quando você não está no trabalho, quanto tempo você 
usualmente gasta: 
 
4. Preparando comida (cozinhando, 
arrumando a mesa, lavando a 
louça)? 
□ nenhum 
□ menos que meia hora por dia 
□ de meia hora a quase uma hora 
□ de uma a duas horas por dia 
□ de duas a três horas por dia 
□ três ou mais horas por dia 
 
5. Vestindo, dando banho, 
alimentando crianças enquanto você 
está sentada? 
□ nenhum 
□ menos que meia hora por dia 
□ de meia hora a quase uma hora 
□ de uma a duas horas por dia 
□ de duas a três horas por dia 
□ três ou mais horas por dia 

6. Vestindo, dando banho, 
alimentando crianças enquanto você 
está em pé? 
□ nenhum 
□ menos que meia hora por dia 
□ de meia hora a quase uma hora 
□ de uma a duas horas por dia 
□ de duas a três horas por dia 
□ três ou mais horas por dia 
 
7. Brincando com crianças sentado 
ou em pé? 
□ nenhum 
□ menos que meia hora por dia 
□ de meia hora a quase uma hora 
□ de uma a duas horas por dia 
□ de duas a três horas por dia 
□ três ou mais horas por dia 
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Durante esse trimestre, quando você não está no trabalho, quanto tempo você 
usualmente gasta: 
 
  
8. Brincando com crianças andando 
ou correndo? 
□ nenhum 
□ menos que meia hora por dia 
□ de meia hora a quase uma hora 
□ de uma a duas horas por dia 
□ de duas a três horas por dia 
□ três ou mais horas por dia 
 
 
9. Carregando criança? 
□ nenhum 
□ menos que meia hora por dia 
□ de meia hora a quase uma hora 
□ de uma a duas horas por dia 
□ de duas a três horas por dia 
□ três ou mais horas por dia 
  
  
10. Cuidando de adultos mais 
velhos? 
□ nenhum 
□ menos que meia hora por dia 
□ de meia hora a quase uma hora 
□ de uma a duas horas por dia 
□ de duas a três horas por dia 
□ três ou mais horas por dia 
 
 

11. Sentada usando o computador 
ou escrevendo, enquanto não está no 
trabalho? 
□ nenhum 
□ menos que meia hora por dia 
□ de meia hora a quase uma hora 
□ de uma a duas horas por dia 
□ de duas a três horas por dia 
□ três ou mais horas por dia 
  
12. Assistindo TV ou vídeo?  
□ nenhum 
□ menos que meia hora por dia 
□ de meia hora a quase duas hora 
□ de duas a quatro horas por dia 
□ de quatro a seis horas por dia 
□ seis ou mais horas por dia 
 
 
13. Sentada lendo, falando ou no 
telefone, enquanto não está no 
trabalho? 
□ nenhum 
□ menos que meia hora por dia 
□ de meia hora a quase duas hora 
□ de duas a quatro horas por dia 
□ de quatro a seis horas por dia 
□ seis ou mais horas por dia 

  
Durante esse trimestre, quando você não está no trabalho, quanto tempo você 
usualmente gasta: 
  
14. Brincando com animais 
 
□ nenhum 
□ menos que meia hora por dia 
□ de meia hora a quase uma hora 
□ de uma a duas horas por dia 
□ de duas a três horas por dia 
□ três ou mais horas por dia 
 

15. Fazendo limpeza leve (arrumar 
cama, lavar, passar  put things 
away) 
□ nenhum 
□ menos que meia hora por dia 
□ de meia hora a quase uma hora 
□ de uma a duas horas por dia 
□ de duas a três horas por dia 
□ três ou mais horas por dia 
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16. Fazendo compras (alimento, 
roupas, ou outras coisas) 
□ nenhum 
□ menos que meia hora por dia 
□ de meia hora a quase uma dia 
□ de uma a duas horas por dia 
□ de duas a três horas por dia 
□ três ou mais horas por dia 

17. Fazendo limpeza pesada (passar 
aspirador, varrer, lavar janelas) 
□ nenhum 
□ menos que meia hora por sem 
□ de meia hora a quase uma hora 
□ de uma a duas horas por sem 
□ de duas a três horas por sem 
□ três ou mais horas por sem 

  
 
Indo a lugares... 
 
Durante esse trimestre, quanto tempo você usualmente gasta: 
 
  
18. Andando lentamente para ir a 
algum lugar (como para pegar 
ônibus, trabalhar, etc). Não por 
lazer ou exercício. 
□ nenhum 
□ menos que meia hora por dia 
□ de meia hora a quase uma hora 
□ de uma a duas horas por dia 
□ de duas a três horas por dia 
□ três ou mais horas por dia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Andando rapidamente para ir a 
lugares (como para pegar ônibus, 
trabalhar, etc.) Não por lazer ou 
exercício. 
□ nenhum 
□ menos que meia hora por dia 
□ de meia hora a quase uma hora 
□ de uma a duas horas por dia 
□ de duas a três horas por dia 
□ três ou mais horas por dia 
  
20. Dirigindo ou passeando de carro 
ou ônibus 
 
□ nenhum 
□ menos que meia hora por dia 
□ de meia hora a quase uma hora 
□ de uma a duas horas por dia 
□ de duas a três horas por dia 
□ três ou mais horas por dia 
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Lazer ou exercício... 
 
Durante esse trimestre, quanto tempo você usualmente gasta: 
 
 
21. Andando lentamente por lazer 
ou exercício          
□ nenhum 
□ menos que meia hora por sem 
□ de meia hora a quase duas hora 
□ de duas a quatro horas por se 
□ de quatro a seis horas por sem 
□ seis ou mais horas por sem 
 
 
22. Andando mais rápido por lazer 
ou exercício 
□ nenhum 
□ menos que meia hora por sem 
□ de meia hora a quase uma hora 
□ de uma a duas horas por sem 
□ de duas a três horas por sem 
□ três ou mais horas por sem 
 
23. Andando rápido na subida por 
lazer ou exercício 
□ nenhum 
□ menos que meia hora por sem 
□ de meia hora a quase duas hora 
□ de duas a quatro horas por sem 
□ de quatro a seis horas por sem 
□ seis ou mais horas por sem 
 
 
 

 
24. Jogando 
□ nenhum 
□ menos que meia hora por sem 
□ de meia hora a quase uma hora 
□ de uma a duas horas por sem 
□ de duas a três horas por sem 
□ três ou mais horas por sem 
 
 
 
25. Aula de exercícios pré-natais 
□ nenhum 
□ menos que meia hora por sem 
□ de meia hora a quase uma hora 
□ de uma a duas horas por sem 
□ de duas a três horas por sem 
□ três ou mais horas por sem  
  
                                                             
26. Nadando  
□ nenhum                                                                
□ menos que meia hora por sem 
□ de meia hora a quase uma hora 
□ de uma a duas horas por sem 
□ de duas a três horas por sem 
□ três ou mais horas por sem 
 
 
 
 

 
 
Fazendo outras coisas por lazer ou exercício? Por favor diga o que você fez  
 
 
27. Dançando 
□ nenhum                                                                
□ menos que meia hora por sem 
□ de meia hora a quase uma hora 
□ de uma a duas horas por sem 
□ de duas a três horas por sem 
□ três ou mais horas por sem 
 

 
28.____________________________ 
□ menos que meia hora por sem 
□ de meia hora a quase uma hora 
□ de uma a duas horas por sem 
□ de duas a três horas por sem 
□ três ou mais horas por sem 
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29.____________________________ 
□ menos que meia hora por sem 
□ de meia hora a quase uma hora 
□ de uma a duas horas por sem 
□ de duas a três horas por sem 
□ três ou mais horas por semana 

 
 
 
 
 
 

  
 
Por favor, preencha a próxima sessão se você exerce trabalho remunerado, é 
voluntário ou estudante, se você é uma dona de casa, está sem trabalho ou 
incapaz de trabalhar você não precisa completar a ultima sessão. 
  
 
No trabalho.... 
Durante esse trimestre, quanto tempo você usualmente gasta: 
  
 
30. Sentada trabalhando ou 
estudando 
□ nenhum 
□ menos que meia hora por dia 
□ de meia hora a quase uma hora 
□ de uma a duas horas por dia 
□ de duas a três horas por dia 
□ três ou mais horas por dia 
 
 
31. Em pé ou andando lentamente 
no trabalho enquanto carrega coisas 
(mais pesado que um litro de leite) 
□ nenhum 
□ menos que meia hora por dia 
□ de meia hora a quase uma hora 
□ de uma a duas horas por dia 
□ de duas a três horas por dia 
□ três ou mais horas por dia 
 
 
32.  Em pé ou andando lentamente 
no trabalho sem carregar nada  
□ nenhum 
□ menos que meia hora por dia 
□ de meia hora a quase uma hora 
□ de uma a duas horas por dia 
□ de duas a três horas por dia 
□ três ou mais horas por dia 

33. Em pé ou andando rapidamente 
no trabalho enquanto carrega coisas 
(mais pesado que um litro de leite) 
□ nenhum 
□ menos que meia hora por dia 
□ de meia hora a quase uma hora 
□ de uma a duas horas por dia 
□ de duas a três horas por dia 
□ três ou mais horas por dia 
  
34.  Em pé ou andando rapidamente 
no trabalho sem carregar nada  
□ nenhum 
□ menos que meia hora por dia 
□ de meia hora a quase uma hora 
□ de uma a duas horas por dia 
□ de duas a três horas por dia 
□ três ou mais horas por dia 
 

 

 

Muito Muito Muito Muito 

ObrigadaObrigadaObrigadaObrigada    
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