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PREFÁCIO 

Essa tese foi redigida no formato de três artigos científicos, um 

relatório técnico e os anexos. 

O primeiro artigo apresenta revisão sistemática da literatura utilizando 

metodologia proposta por Downs e Black (1998). 

O segundo artigo estudou a reprodutibilidade e validade de um 

questionário de atividades físicas durante a gestação, visando adequação da 

mensuração dessas variáveis. 

O terceiro artigo apresentou um estudo de casos e controles para 

detectar a associação da atividade física materna com o baixo peso ao 

nascer e a prematuridade. 

O relatório técnico, com descrição detalhada da coleta de dados, visa 

a melhor visualização das ações realizadas não descritas nos artigos. 
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RESUMO 

Takito, MY. Atividade física durante a gestação e baixo peso ao nascer: 

um estudo de casos e controles. São Paulo; 2006. (Tese de Doutorado -

Faculdade de Saúde Pública da USP]. 

Objetivo: Identificar a magnitude do risco de baixo peso ao nascer 

(BPN) e prematuridade associados à atividade física durante a gestação. 

Métodos: A tese foi apresentada no formato de três artigos científicos. 1) 

Revisão sistemática da literatura indexada pelo MEDLINE 2) Validação de 

questionário de atividade física em amostra de 68 gestantes do segundo 

trimestre de gestação mediante entrevista para aplicação do questionário 

repetido com aproximadamente uma semana de intervalo e no puerpério. No 

período entre as duas primeiras entrevistas as mulheres utilizaram monitor 

de freqüência cardíaca (n=38). 3) Estudo de caso-controle em três hospitais 

públicos de grande porte do Município de São Paulo: 273 recém-nascidos 

BPN e 546 controles e sub-amostra dos casos (n=117) com idade 

gestacional inferior a 37 semanas e controles não prematuros (n=234). As 

informações foram obtidas mediante entrevistas com as puérperas. 

Realizou-se análise de regressão logística múltipla pareada e hierarquizada 

com p<0,20 para seleção das variáveis de controle e p<0,05 para 

identificação de associação estatisticamente significativa entre fatores de 

estudo e desfechos. Resultados: 2) O questionário de atividade física 

apresentou resultados adequados de reprodutibilidade e insatisfatórios de 

validade quando comparado ao freqüêncímetro. 3) A realização de 

atividades leves foi identificada como fator de proteção de BPN, com p de 

tendência linear igual 0,046. A realização de atividades domésticas 

associou-se ao BPN (p=0,041) e à prematuridade (p de tendência=0,035). 

Efeito de proteção da caminhada no lazer mostrou-se significante para a 

prematuridade. Conclusões: Evidenciou-se que a atividade física durante o 

segundo trimestre de gestação exerce efeito independente sobre o BPN e a 

prematuridade. 

Descritores: peso ao nascer, prematuro, atividade física, gestação. 
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SUMMARY 

Takito, MY. Physical activity during pregnancy and low birthweight; a 

case-control study. São Paulo; 2006. [Doctoral thesis - Faculdade de 

Saúde Pública da USP]. 

Objective: To identify the magnitude of the risk of low birthweight 

(LBW) and preterm birth associated with daily physical activity among 

pregnant women. Methods: The thesis was presented in the form of three 

scientific articles. 1) A systematic review of the literatura indexed in 

MEDLINE. 2) Validation of a physical activity questionnaire in a sample of 68 

women in the second semester of pregnancy administered during an 

interview repeated after an approximately one-week interval and during the 

puerperal period. ln the interval between the first two interviews, subjects 

were evaluated using a hear rate monitor (n=38). 3) Case-control study in 

three large public hospitais in the Municipality of Sao Paulo, including 273 

LBW newboms and 546 controls, and a subsample of cases (n=117) with 

gestational age below 37 weeks and non-preterm contrais (n=234). 

lnformation were obtained by interviewing puerperal mothers. We carried out 

paired, hierarchic multiple logistic regression with a threshold of p<0.20 for 

selection of control variables and significance levei of p<0.05 for the 

identification of significant associations between exposures and outcomes. 

Results: 2) The physical activity questionnaire showed satisfactory reliability 

but unsatisfactory validity when compared to hear rate monitoring. Light 

physical activity was identified as a protective factor against LBW, with linear 

trend p-values of 0.046. The domestic activity was associated with LBW 

(p=0.041) and preterm birth (p trend=0,035). Walking for leisure showed a 

significant protective effect against preterm birth. Conclusions: We found 

evidence that daily physical activity during the second trimester of pregnancy 

has an independent effect on LBW and preterm birth. 

Key-words: birthweight, preterm birth, physical activity, pregnancy. 
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ARTIGO 1. 

Atividade física cotidiana em gestantes e baixo peso ao 

nascer, prematuridade e restrição de crescimento intra

uterino: revisão sistemática. 
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Resumo 

A atividade física vem sendo apontada como um dos múltiplos 

determinantes do peso ao nascer, prematuridade e restrição de crescimento 

intra-uterino. O objetivo deste artigo foi realizar revisão sistemática dirigida 

aos estudos que envolvem a atividade física cotidiana durante a gestação e 

os desfechos da gravidez mencionados. Para tanto, realizou-se revisão dos 

artigos indexados no banco de dados MEDLINE sobre o tema. A qualidade 

metodológica dos artigos foi mensurada utilizando critérios sugeridos por 

Downs e Black. Quarenta e quatro artigos que preenchiam os critérios da 

revisão foram localizados. Há grande variabilidade quanto aos indicadores 

utilizados para atividade física materna, envolvendo atividades ocupacionais, 

domésticas, no lazer e para locomoção de maneira global ou parcial. A 

despeito das diferenças da aferição da exposição, 37 artigos que avaliaram 

a atividade física na gestação detectaram associação significativa com os 

desfechos estudados. Dentre os dez artigos que mensuravam a atividade 

física cotidiana global das mulheres, apenas um não encontrou associação. 

Esforço deve ser feito para adequada mensuração da atividade física 

cotidiana durante a gestação. Os resultados da presente revisão indicam 

que tanto a atividade física excessiva quanto a inatividade física estão 

associados a desfechos adversos à saúde do recém-nascido. 

Descritores: peso ao nascer, prematuro, crescimento intrauterino, 

atividade física, gestação. 
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Introdução 

O baixo peso ao nascer, a prematuridade e a restrição de crescimento 

intra-uterino (RCIU) têm sido amplamente estudados sob diversos aspectos, 

em virtude da relevância dos temas para a saúde da população. Dentre os 

seus múltiplos determinantes (l<RAMER 1987, BERKOWITZ e PAPIERNIK 1993, 

l<RAMER et ai. 2003), a atividade física tem se destacado pelo potencial de 

modificação do comportamento na direção de estilo de vida mais ativo que 

implicaria melhores condições da saúde materno-fetal (ARTAL 2003). Os 

estudos disponíveis englobam: (1) o dispêndio energético, partindo da 

suposição de que maior gasto calórico matemo poderia suprimir energia do 

feto; (2) determinadas posturas, por exemplo, a manutenção da postura 

ereta por tempo prolongado, como capaz de reduzir o fluxo sangüíneo útero

placentário; (3) atividades ocupacionais ou categorias profissionais 

(abrangendo aspectos físicos e psicológicos) e (4) atividades de lazer, a 

prática de exercício regular e as atividades físicas cotidianas, como fatores 

potencialmente associados ao baixo peso ao nascer, à prematuridade e à 

RCIU. A literatura conta com diversos estudos de revisão sobre o tema que 

no entanto, enfocam apenas uma dimensão da atividade física. SIMPSON et 

ai. (1993) apontam as discrepâncias da literatura no tocante à influência da 

atividade ocupacional sobre o baixo peso ao nascer e a prematuridade. 

PIRVANIK (1998) analisa apenas o exercício físico materno de moderada e 

vigorosa intensidade enquanto STERNFELD (1997) direciona sua revisão às 

recomendações de exercício materno. Detectaram-se, também, quatro meta

análises sobre o exercício físico. LEET e FucK (2003) apresentam como 

desfecho o peso ao nascer, LOKEY et ai. ( 1991) analisam os diversos 

desfechos da gestação, BELL (2002) enfatiza exercícios de vigorosa 

intensidade e l<RAMER (2002) restringe a análise apenas aos exercícios 

aeróbios. A atividade física ocupacional foi analisada por MOZURKEWICH et ai. 

(2000) em meta-análise que englobou 160.000 mulheres para avaliar a 

influência desta sobre a prematuridade. 
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Como o interesse deste estudo é a atividade física cotidiana, 

abrangendo suas diferentes dimensões (ocupacional, doméstica, lazer e 

locomoção) optou-se por realizar revisão sistemática da literatura com o 

objetivo de organizar o conhecimento atual sobre os desfechos da gestação 

mencionados. Para assegurar a qualidade metodológica dos estudos a 

serem incluídos, utilizaram-se os critérios propostos por DowNs e 8LACK 

(1998). 

Métodos 

Essa revisão bibliográfica foi realizada com base em resumos de 

artigos indexados na base eletrônica de dados MEDLINE, acessada através 

da internet, inicialmente sem restrições em termos de tipo de publicações, 

linguagem ou ano de publicação. 

Todos os artigos que estudassem a associação entre atividade física 

cotidiana durante a gestação e o peso ao nascer, a duração da gestação e a 

restrição de crescimento intra-uterino foram considerados. Artigos sobre 

treinamento e exercícios físicos, e acerca de categorias profissionais foram 

incluídos somente quando envolvessem a atividade física. 

A estratégia de busca utilizou palavras-chaves de acordo com o 

Medical Subject Headings (MeSH) da US National Library of Medicine, 

responsável pela indexação da base de dados utilizada (MEDLINE). Os 

seguintes termos foram empregados: "pregnancy" combinadas com 

"activities of daily living", ªmotor activitY' relacionadas com a exposição, 

juntamente com "birth weight", "premature infanr: "preterm birth", 

"intrauterine growth~ "fetal growth", "pregnancy outcome" para o desfecho. 

Para assegurar a totalidade de trabalhos, foram incluídas as seguintes 

palavras chave: "work" e "exercise" que caracterizam outros tipos de 

exposição, sendo selecionados somente os artigos com o enfoque no tema 

proposto, ou seja, a atividade física cotidiana. Ainda que "pregnant", 

"maternal", ªphysical activity", ªpreterm delivery'', "job': "occupationa!' não 

sejam termos de busca do MeSH, foram incluídos por serem observados em 
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estudos sobre o tema. Artigos relevantes e que eventualmente não 

apareceram nas buscas eletrônicas foram avaliados. 

Todos os títulos que tinham alguma relação com o tema foram 

selecionados. Foi realizada leitura inicial dos resumos e posterior dos 

próprios artigos para eleger os artigos a serem incluídos na presente 

revisão, independentemente da qualidade metodológica dos mesmos. Não 

foram incluídos na presente revisão os seguintes tipos de publicações: 

cartas, comentários, editoriais, revisões, artigos históricos, estudos em 

animais, outras línguas senão o inglês, português e espanhol. 

Os artigos foram então avaliados segundo os critérios propostos por 

DowNs e BLACK (1998), em que cada publicação recebe uma pontuação 

baseada na qualidade metodológica (Tabela 1 ). Esse escore proposto pelos 

autores é composto de 27 questões que abordam clareza da redação do 

artigo, validade externa, validade interna (presença de viés), controle de 

fatores de confusão e poder estatístico para detecção de efeitos clínicos 

importantes. Esse instrumento foi adaptado para o presente estudo, 

conforme proposto por LIMA (2003) e utilizado por MONTEIRO e VICTORA 

(2005) em sua revisão sistemática sobre o rápido crescimento na infância e 

obesidade posterior. Essa adaptação foi necessária pelo fato de os critérios 

terem sido originalmente concebidos para avaliação de ensaios clínicos. 

Desse modo, as questões 8, 13, 23 e 24 que não se aplicavam a estudos 

observacionais foram excluídas. Houve também a modificação da questão 

relativa ao poder estatístico, sendo fixado o mínimo de 80% de poder 

estatístico para detecção dos desfechos. Cada questão recebia a pontuação 

de O ou 1 (exceto a pergunta 5 que poderia receber até 2 pontos), assim 

cada artigo poderia receber no máximo 24 pontos. 
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Tabela 1. Critérios de avaliação conforme DowNs e BLACK (1998). 

Critérios 

1 . As hipóteses e/ou objetivos do estudo estão claramente 
descritas? 
2. Os principais desfechos a serem medidos estão claramente 
descritos na introdução ou metodologia? 
3. As características dos entrevistados estão descritas? 
4. As exposições de interesse estão claramente descritas? 
5. As distribuições dos principais fatores de confusão estão 
claramente descritas? 
6. Os principais achados/resultados do estudo estão claramente 
descritos? 
7. O estudo fornece dados sobre as estimativas de variabilidade 
aleatória dos principais achados? 
8. Todos os eventos adversos que poderiam ser conseqüência 
da intervenção estão citados? 
9. As caracteristicas dos sujeitos perdidos durante o 
acompanhamento estão citadas? Marcar sim se o estudo não 
teve perdas ou as perdas foram muito pequenas. 
10. A probabilidade real está citada (por ex. 0,035 em vez de 
p<0.05) para os principais desfechos? (exceto quando a 
probabilidade é menor do que 0,001) 
11 . Os sujeitos selecionados para o estudo são representativos 
da população onde foram recrutados? 
12. Os sujeitos incluidos no estudo são representativos da 
população de onde foram recrutados? 
13. A equipe, o local e os cuidados onde os pacientes recebiam 
o tratamento eram representativos? 
14. Houve uma tentativa de cegamento dos sujeitos para o-tipo 
de exposição? 
15. Houve cegamento dos examinadores dos principais 
desfechos para a exposição? 
16. As análises dos principais resultados foram estabelecidas a 
priori? Ou teve alguma análise de subgrupo? 
17. A análise foi ajustada para diferentes durações de follow-up , 
em estudos de coorte? O tempo entre intervenção e o desfecho 
foi o mesmo em casos e controles? 
18. Os testes estatisticos utilizados para medir os principais 
desfechos foram adequados? 
19. As exposições foram realísticas (confiáveis), ou seja, sem 
erro de classificação? 
20. As medidas utilizadas para os principais desfechos foram 
acuradas? Se o artigo refere outro artigo para demonstrar 
acurácia das medidas, marcar sim. 
21 . Os sujeitos dos diferentes grupos de comparação casos e 
controles foram recrutados da mesma população? 
22. Os sujeitos dos diferentes grupos de comparação foram 
recrutados ao mesmo tempo? 
23. Os sujeitos foram randomizados para intervenção? 
24. A randomização foi completa e irrevogável? 
25. A análise foi ajustada para os principais fatores de confusão? 
26. Os pacientes perdidos durante o acompanhamento foram 
levados em conta? 
27. O poder estatistico do estudo era suficiente para detectar um 
efeito importante, com nivel de significância de 5%? 

Número de artigos 
Adequado Inadequado 

43 

44 
40 
41 

39 

38 

40 

26 

29 

20 

15 

2 

6 

41 

30 

41 

30 

35 

42 

42 

38 

13 

2 

1 

o 
4 
3 

5 

6 

4 

18 

15 

24 

29 

42 

38 

3 

14 

3 

14 

9 

2 

2 

6 

31 

42 
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Resultados 

As buscas eletrônicas resultaram em mais de 5000 títulos, dos quais 

foram selecionados 411 títulos relacionados com o tema. Desses foram 

excluídos 96 artigos de revisão, cinco meta-análises, dois estudos de caso, 

16 editoriais, cartas e comentários, 44 artigos em outras línguas. Outros 76 

artigos acerca da atividade física que não enfocavam os desfechos 

propostos, entre os quais destacam-se seis guias de recomendações da 

prática de atividade física e três sobre validação de questionários. Outros 95 

artigos não abordavam a exposição conforme a proposta dessa revisão. Por 

exemplo: utilização de categorias profissionais sem discriminar as atividades 

físicas efetivamente realizadas (SANJOSE et ai. 1991; SAVITZ et ai. 1996). 

Foram selecionados para leitura e análise metodológica 77 artigos. 

Desses foram excluídos 32 após a leitura por não apresentarem os 

desfechos ou exposição enfocados no presente estudo (Tabela 2). 

Tabela 2. Revisão bibliográfica da influência da atividade física durante a 

gestação no peso ao nascer e duração da gestação. 

Títulos encontrados 

Resumos avaliados 

Resumos potencialmente relevantes 

Artigos obtidos 

Artigos analisados 

Aspectos metodológicos 

MEDLINE 

5083 

411 

77 

76 

44 

Os 44 artigos que envolviam a associação entre a atividade física 

materna cotidiana e o baixo peso ao nascer, prematuridade e restrição de 

crescimento intra-uterino (RCIU) foram analisados e as principais 

características desses estudos são apresentadas na Tabela 3. 

De acordo com os dados descritos na Tabela 3, o valor médio de 

escore da qualidade metodológica foi 16,7 pontos (desvio padrão = 3,6 

pontos). A Tabela 1 mostra que as deficiências metodológicas mais 
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freqüentes nos estudos foram falta de descrição sobre o poder estatístico da 

análise e não cegamento dos sujeitos e entrevistadores. Adicionalmente, 

outros problemas metodológicos detectados foram a não consideração das 

perdas nos resultados ou discussão e a não representatividade da amostra 

incluída no estudo. Os cinco estudos (AGARWAL et ai. 2001 ; CHIEN e Ko 2004; 

HENRICH et ai. 2003; RODRfGUEZ-ESCUDERO et ai. 1980; ROSE et ai. 1991 ) 

com menores valores do escore de qualidade metodológica (abaixo de 15), 

apresentaram deficiências importantes quanto à validade (interna e externa) 

e às analises estatísticas. 

No tocante à qualidade da aferição da exposição, foram encontrados 

14 estudos inadequados. O estudo melhor posicionado nesse item (RAo et 

ai. 2003) apresenta os procedimentos utilizados desde a elaboração e 

validação do questionário de atividade física cotidiana, até a proposta de 

escore de atividade a partir do custo energético das atividades realizadas 

pelas mulheres na Índia rural. Outros estudos (SCHRAMM et ai. 1996; HATCH 

et ai. 1993; HENRIKSEN et ai. 1995; ALDERMAN et ai. 1998; MISRA et ai. 1998; 

TAKITO et ai. 2005) ainda que não utilizassem questionários específicos para 

gestantes, demonstraram cuidado na definição das variáveis relacionadas a 

cada tipo de atividade física identificadas de forma padronizada e de fácil 

compreensão pela gestante. Para as análises, duas estratégias foram 

adotadas: estimativa do gasto energético ou freqüência e/ou duração das 

atividades. Vinte estudos que abordam atividade ocupacional e doméstica 

incluíram questões acerca das características do trabalho, tais como, 

carregar peso, permanecer em pé, e outras posturas extenuantes (curvar, 

agachar, elevar os braços acima dos ombros). Outros estudos, focados na 

ocupação principal e no trabalho doméstico realizaram estimativas do tempo 

e/ou do gasto energético de determinadas posturas e atividades (ZucKERMAN 

et ai. 1986; SARNES et ai. 1991; NIETO et ai. 1994; HANKE et ai. 1999; CHIEN e 

Ko 2004). Dois estudos não relataram a metodologia utilizada para 

mensuração da atividade física (ARMSTRONG et ai. 1989; PETRIDOU et ai. 

2001). 
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Dentre os estudos que enfocaram as atividades de lazer, destaca-se a 

utilização da freqüência, duração e tipo da atividade de lazer (SCHRAMM et ai. 

1996; CAMPBELL e MOTTOLA 2001 ; MAGANN et ai. 2002; LEIFERMAN e EVERSON 

2003), tendo como parâmetro a realização de atividade por pelo menos três 

vezes por semana. 

A busca por uma única variável para classificar a atividade física toma 

direções diferentes. ALDERMAN et ai. (1998) utilizaram a percepção da mãe 

para quantificar sua intensidade, com base em parâmetros objetivos, tais 

como alterações na sudorese, e nas freqüências cardíaca e/ou respiratória 

(CAMPBELL e MonoLA 2001 ). Por outro lado, estudos como o de RosE et ai. 

(1991), com amostra de 21342 mulheres, utilizaram a auto-classificação da 

intensidade de esforço físico sem parâmetros objetivos (HERNANDEZ-PENA et 

ai. 1999; FORTIER et ai. 1995). 

Quanto às atividades ocupacionais, o escore proposto por MAMELLE et 

ai. (1984) para analisar a fadiga ocupacional foi utilizado por CERóN-MIRELES 

et ai. (1996) e HERNANDEZ-PErilA et ai. (1999). Outros estudos englobaram 

tarefas semelhantes, tais como, permanência em pé, posturas extenuantes, 

carregar peso, jornada de trabalho, entre outras, para elaboração de escore 

(SAUREL-CUBIZOLLES e KAMINSKI 1987, 1991; ESCRIBÀ-AGÜIR et ai. 2001). 

SPINILLO et ai. ( 1996) consideraram apenas a intensidade de esforço físico 

no trabalho (leve ou moderado/vigoroso) para estabelecer escore de 

atividade física. CHIEN e Ko (2004) utilizaram escore construído com base 

em sintomas de fadiga ocupacional. TUNTISERANEE et ai . (1998) detalharam a 

mensuração e classificação das mulheres com alta demanda psicológica no 

trabalho, entretanto, não fazem o mesmo com a demanda física que 

classificam como leve, moderada e alta. 

Verificou-se também que 17 estudos não relataram o período da 

gestação a que se refere a exposição. Apenas quatro estudos (SAUREL

CUBIZOLLES e KAMINSKI 1987; LAUNER et ai. 1990; KOEMEESTER et ai. 1995; 

EscRtBA-AGOIR et ai. 2001) restringem a mensuração da exposição ao 

primeiro trimestre da gestação. Outros quatro estudos analisam apenas o 

terceiro trimestre da gestação (SARNES et ai. 1991; SCHRAMM et ai. 1996; 
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CERÔN-MIRELES et ai. 1997; WERGELAND et ai. 1998). Seis estudos de coorte 

(HATCH et ai. 1993, 1997, 1998; HENRIKSEN et ai. 1995; MAGÀNN et ai. 2002; 

RABKIN et ai. 1990) e um caso-controle (RODRIGUEZ-ESCUDERO et ai. 1980) 

apresentam os resultados para cada trimestre da gestação. MISRA et ai. 

( 1998), em estudo de coorte, detectaram pequena modificação nas 

atividades sedentárias e de exercício no lazer. Por outro lado, modificação 

importante foi encontrada na atividade ocupacional, dormir e subir escadas 

nos dois primeiros trimestres de gestação. Considerando que as atividades 

físicas variam no decorrer da gestação, e pautados na maior plausibilidade 

de exposições durante o segundo trimestre de gestação afetarem mais o 

crescimento fetal e a duração da gestação, estudos de coorte, ou não, 

utilizaram medidas referentes ao segundo trimestre (RosE et ai. 1991; 

SAUREL-CUBIZOLLES e KAMINSKI 1991; ALDERMAN et ai. 1998; CHIEN e Ko 

2004; TAKITO et ai. 2005) e agrupadas dos primeiros seis meses (MISRA et ai. 

1998; TUNTISERANEE et ai. 1998; KLEBANOFF et ai. 1990; PETRIDOU et ai. 2001; 

RAo et ai. 2003; TEITELMAN et ai. 1990). FLORACK et ai. ( 1995), por sua vez, 

realizaram a mensuração das características do trabalho, antes da gestação 

e acompanharam as modificações no decorrer da gravidez. 

Quanto às variáveis de desfecho, 21 estudos abordam o peso ao 

nascer de forma contínua. Outro grupo de autores analisa a variável de 

forma categórica, a maioria de maneira dicotômica, classificando como baixo 

peso ao nascer (<2500g). TAKITO et ai. (2005) classificaram o grupo de peso 

inadequado ao nascer, inferior a 3000 gramas. HATCH et ai. (1997) também 

analisaram dessa maneira após detectarem pequena significância estatística 

com a variável contínua. A duração da gestação é obtida em semanas, 

geralmente, apresentada de forma dicotômica: prematuridade ( <37 

semanas) e nascimentos a termo. Três artigos buscaram analisar os 

nascimentos pós-termo, superiores a 42 semanas (ALDERMAN et ai. 1998; 

MAGANN et ai. 2002; LEIFERMAN e EVERSON 2003). A idade gestacional foi 

obtida a partir da data da última menstruação (DUM), ultrassonografia (USG) 

precoce e avaliações clínicas (Capurro e Dubowitz). 
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Principais resultados 

Os resultados dos estudos, apresentados na Tabela 3, demonstram 

discrepâncias nos principais achados. Dentre os estudos considerados 

inadequados, na mensuração da exposição ou dos desfechos, seis não 

encontraram associação da atividade física com o crescimento fetal e/ou 

duração da gestação (ZUCKERMAN et ai. 1986; PEOPLES-SHEPS et ai. 1991 ; 

ROSE et ai. 1991 ; FLORACK et ai. 1995; HENRICH et ai. 2003; CHIEN e Ko 

2004). Outros seis encontraram associação com todos os desfechos 

estudados (RODRÍGUEZ-ESCUDERO et ai. 1980; l.AUNER et ai. 1990; NIETO et 

ai. 1994; HANKE et ai. 1999; PETRIDOU et ai. 2001; HA et al.2002) e os nove 

estudos restantes encontraram associação apenas com um dos desfechos 

estudados. 

Dentre os estudos com menos problemas na mensuração de 

exposição e desfecho, a média de escore de qualidade foi igual a 18,2 

(desvio padrão=1,9), todos com 15 ou mais pontos de escore. A maioria 

detectou associação da atividade física com pelo menos um desfecho da 

gestação: peso ao nascer de forma contínua (SARNES et ai. 1991; HATCH et 

ai. 1993, 1997; HENRIKSEN et ai. 1995; MAGANN et ai. 1996, 2002) ou 

categórica (SAUREL-CUBIZOLLES e KAMINSKI 1987; FORTIER et ai. 1995; 

CERÔN-MIRELES et ai. 1996; SCHRAMM et ai. 1996; SPINILLO et ai. 1996; 

TUNTISERANEE et ai. 1998; WERGELAND et ai. 1998; CAMPBELL e MOTTOLA 

2001; RAo et ai. 2003; T AKITO et ai. 2005), idade gestacional contínua 

(SARNES et ai. 1991; KOEMEESTER et ai. 1995) ou categórica {MAMELLE et ai. 

1984; SAUREL-CUBIZOLLES e KAMINSKI 1987' 1991 ; MAGANN et ai. 1996; HATCH 

et ai. 1998; MISRA et ai. 1998; ESCRIBA-AGÜIR et ai. 2001 ). 

HATCH et ai. (1997) detectaram redução de 351 gramas nos recém

nascidos das mulheres que trabalhavam mais de 40 horas semanais com 

alto escore de esforço (em pé, andando e carregando objetos). RABKIN et ai. 

( 1990), entretanto, não confirmam essa tendência após ajuste por variáveis 

de confusão. SARNES et ai. (1991) e MAGANN et ai. (1996) detectaram 

associação positiva do gasto energético total com peso ao nascer. Estresse 

físico intenso (segundo o gasto energético) associou-se negativamente ao 
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peso ao nascer (BARNES et ai. 1991 ). Contrariamente, HATCH et ai. (1993) 

detectaram aumento do peso ao nascer em bebês de mulheres que se 

exercitaram tanto em intensidades baixa-moderada quanto vigorosa. 

MAGANN et ai. (2002), em estudo de coorte, com 750 trabalhadoras das 

forças armadas, observaram redução do peso ao nascer de 86,5 gramas 

com a manutenção de exercício vigoroso e obrigatório do treinamento além 

da 28ª semana de gestação (p=0,048). 

SAUREL-CUBIZOLLES e KAMINSKI (1987) encontraram associação 

positiva das condições extenuantes no trabalho tanto para baixo peso ao 

nascer como prematuridade. SPINILLO et ai. (1996), analisando a RCIU, 

também verificaram risco com esforço físico moderado-vigoroso aumentado 

ao excluir as gestantes hipertensas da análise (OR ajustado=2,54; 

IC95..,[1 ,43-4,50]). No mesmo sentido, FORTIER et ai. (1995) e CERÔN

MIRELLES et ai. ( 1996) encontraram associação com a permanência em pé 

por mais de 6 horas por dia (OR =1,4; IC95%[1,03-1,91]). TAKITO et ai. (2005), 

analisando também as atividades que compunham a permanência em pé, 

detectaram entre as atividades domésticas, a prática de lavar roupa como 

risco de peso inadequado ao nascer. WERGELAND et ai. ( 1998) verificaram 

aumento do risco, para baixo peso ao nascer nas mulheres que carregavam 

peso. Resultado similar ao obtido por TUNTISERANEE et ai. (1998) que 

também identificaram influência de outras características do trabalho, como 

aumento do risco para restrição de crescimento com a permanência na 

postura agachada e a elevação da prematuridade com realização de 

caminhada. 

SCHRAMM et ai. (1996) detectaram proteção significativa para as 

mulheres que se exercitaram pelo menos três vezes por semana durante, no 

mínimo, 15 minutos. CAMPBELL e MorroLA (2001 ), em seu estudo de caso

controle sobre a prática de exercício estruturado, detectaram aumento do 

risco de baixo peso ao nascer quando as 401 mulheres, sem restrição à 

prática de atividade física, realizavam exercício menos de três vezes por 

semana (OR ajustado=4,54; IC95% [1,63-12,62]) e também quando 

realizavam cinco ou mais dias (OR ajustado=2,37; IC95% [1 , 14-4,91]}, 
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comparadas aquelas mulheres que realizavam exercícios 3 ou 4 dias por 

semana. 

A associação negativa da duração de tarefas de maior sobrecarga 

física no trabalho com a idade gestacional (KOEEMESTER et ai. 1995), 

confirma-se em outros estudos (SAUREL-CUBIZOLLES e KAMINSKI 1987' 1991 ; 

ESCRIBA-AGOIR et ai. 2001) que, assim como MAMELLE et ai. (1984), 

analisaram a elevação de escore de fadiga ou condições adversas no 

trabalho. Por outro lado, MAGANN et ai. (1996) detectaram aumento do risco 

da prematuridade (OR=1,61 ; IC95'11i [1,15-2,26]) com gasto energético diário 

inferior a 2500 kcal. SARNES et ai. (1991) detectaram associação positiva 

entre o gasto energético e a idade gestacional. HATCH et ai. (1998), 

denominando exercício vigoroso a realização de atividades de lazer que 

implicassem em gasto energético semanal igual ou superior a 1000 kcal , 

identificaram proteção da prematuridade nas mulheres previamente ativas 

que praticaram exercício vigoroso na gestação. MISRA et ai. (1998), 

analisando as atividades cotidianas, identificaram aumento de risco da 

prematuridade tanto para atividades vigorosas como subir escada mais de 

1 O vezes por dia, quanto para mulheres menos ativas utilizando o fato de 

assistir televisão por mais de 42 horas semanais como um indicativo de 

sedentarismo. 

Discussão 

A utilização dos critérios propostos por OOWNS e BLACK ( 1998) facilitou 

a avaliação dos artigos revisados, possibilitando maior objetividade e 

homogeneidade. Tais aspectos foram fundamentais, visto que os artigos são 

bastante heterogêneos quanto aos delineamentos de estudos, tamanhos 

amostrais, mensuração da exposição, definição de desfechos, análises 

estatísticas e potenciais variáveis de confusão. 

Nota-se nos artigos selecionados que os cinco artigos mais antigos, 

publicados na década de 1980, têm como foco a dimensão ocupacional 

(SAUREL-CUBIZOLLES e KAMINSKI 1987, MAMELLE et ai. 1984, ARMSTRONG et ai. 

1989, RODRfGUEZ-ESCUDERO et ai. 1980, ZUCKERMAN et ai. 1986). Em 
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meados da década de 90 surgiram estudos que buscaram analisar também 

outras dimensões da atividade física realizada pelas mulheres, tais como 

atividades no lazer, exercícios, atividades domésticas e para locomoção. 

Ainda assim, mantém-se o predomínio do enfoque unicamente na dimensão 

ocupacional. Dentre os 12 art\gos ana\\sados na década atua\, quatro 

restringiram a análise à atividade ocupacional e três abordaram, unicamente, 

atividades físicas de lazer ou exercício físico (CAMPBELL e MOTTOLA 2001; 

LEIFERMAN e EVERSON 2003; MAGANN et ai. 2002). Merecem destaque dez 

estudos que mensuraram as diferentes dimensões da atividade física 

cotidiana das gestantes, tais como ocupacional, doméstica, no lazer e de 

locomoção (HATCH et ai. 1993; FORTIER et ai. 1995; HENRIKSEN et ai. 1995; 

MAGANN et ai. 1996; SCHRAMM et ai. 1996; ALDERMAN et ai. 1998; MISRA et ai. 

1998; CAVALLI e TANAKA 2001; RAo et ai. 2003; TAKITO et ai. 2005). 

Nos países desenvolvidos, nota-se maior número de estudos 

relacionados à prática regular de atividade física (exercício). Nos países em 

desenvolvimento, o menor envolvimento das mulheres com a prática de 

exercícios direciona a atenção às atividades domésticas e ocupacionais, 

cujas demandas físicas e psicológicas são específicas de cada país ou 

região, o que dificulta a padronização metodológica. 

A qualidade da mensuração da exposição foi inadequada em 14 

estudos. No entanto, apenas quatro desses apresentaram escore inferior a 

15, atributo de estudos com baixa qualidade metodológica. A maioria dos 

estudos utilizou entrevistas ou questionários auto-preenchidos, sem 

adequada verificação da validade, podendo ser fonte de viés de aferição 

(SCHLESSMAN 1982). RAo et ai. (2003), cujo elevado escore de qualidade 

metodológica reflete trabalho aprimorado, elaboraram e apresentaram 

resultados de validação do questionário utilizado. Entretanto, a 

especificidade do grupo estudado, mulheres na Índia rural, inviabiliza a 

utilização desse mesmo instrumento por pesquisadores de outros locais com 

características muito distintas. 

Outro aspecto a ser discutido com relação à mensuração da 

exposição é a utilização de variáveis subjetivas baseadas na percepção 



15 

materna do esforço físico. HANKE et ai. (1999) ao analisarem a estimativa do 

gasto energético com a percepção da mulher ao elevado esforço físico 

detectaram associação positiva (:x.2=153; p=0,01) e defendem a utilização de 

variáveis subjetivas de esforço para descrever o trabalho materno. 

Com relação aos aspectos fisiológicos relacionados a realização de 

exercício/esforço físico vigoroso durante a gestação, verifica-se 

paralelamente à redução do fluxo sanguíneo útero-placentário (HERNANDEZ

PErilA et ai. 1999, HATCH et ai. 1993), ocorrem mecanismos compensatórios 

tais como diminuição da pressão parcial de oxigênio (p02), discreta redução 

do pH fetal (no período de recuperação do exercício). No sentido de 

proteção efetiva ao feto, ocorre aumento de concentração materna e fetal de 

hemoglobina que eleva a capacidade de transporte e difusão de oxigênio 

mantendo o suprimento de oxigênio ao feto. A manutenção de intensidade 

elevada do exercício por tempo prolongado, elevando inclusive a 

temperatura corporal poderia suprimir tais mecanismos (CLAPP 2003). É 

plausível supor então que a realização de atividade física adequada ao 

condicionamento físico da gestante seria benéfica ao crescimento fetal, 

sendo os extremos, a inatividade/sedentarismo e a duração prolongada, em 

intensidades vigorosas, potencialmente prejudiciais ao suprimento das 

necessidades para o crescimento fetal adequado. 

DYE et ai. (2003), atualizando uma versão anterior (DYE et ai. 1996), 

em revisão de estudos epidemiológicos com objetivo de analisar o exercício 

físico e a prematuridade, abarcaram também a atividade física ocupacional. 

Verifica-se que a maioria dos estudos tinha delineamento observacional, 

diversos com pequeno tamanho amostral ou baixa prevalência da 

prematuridade e falha no controle por potenciais fatores de confusão. Seus 

resultados sugerem a associação de esforço físico vigoroso no trabalho e 

exercício, com resultados negativos e intensidades leves e moderadas com 

resultados positivos. Como conclusão, os autores recomendam a realização 

de estudos que avaliem a atividade física de forma global e não apenas as 

atividades ocupacionais e exercício físico. 



16 

Verifica-se a confirmação dos efeitos deletérios do esforço físico 

excessivo sobre os produtos da gestação tanto no trabalho (SAUREL

CUBIZOLLES e KAMINSKI 1991; KOEEMESTER 1995; SPINILLO et ai. 1996; 

TUNTISERANEE et ai. 1998; WERGELAND et ai. 1998) quanto na realização de 

exercícios físicos (CAMPBELL e MOITOLA 2001 ; MAGANN et ai. 2002). De forma 

concomitante, diversos estudos apontam efeito igualmente prejudicial no 

grupo de mulheres menos ativas, seja analisando o gasto energético diário 

das atividades cotidianas inferior a 2500 kcal (MAGANN et ai. 1996), a 

freqüência de exercícios inferior a três vezes por semana (SCHRAMM et ai. 

1996; CAMPBELL e MonoLA 2001) ou o tempo despendido assistindo 

televisão superior a seis horas diárias (MISRA et ai. 1998). Ainda que existam 

fatores limitantes, tais como a análise fracionada da atividade física, 

considerando apenas uma ou outra dimensão e as divergências quanto às 

classificações da exposição, esses resultados falam a favor da hipótese da 

influência da atividade física sobre os desfechos negativos da gestação 

como sendo uma curva em U. 

A mensuração da atividade física cotidiana, abrangendo as diferentes 

dimensões (ocupacional, doméstica, lazer, locomoção) faz-se necessária 

para apreciação adequada de sua influência sobre os desfechos de 

interesse. As diferenças sócio-econômicas e culturais restringem a utilização 

dos questionários de atividade física durante a gestação, recentemente 

publicados, os quais foram elaborados em países desenvolvidos e abarcam 

as atividades físicas e esportivas de lazer, pouco realizadas em mulheres de 

baixo nível sócio-econômico, que por sua vez apresentam predomínio das 

atividades domésticas (CHASAN-TABER et ai. 2004; SCHMIDT et ai. 2006). 

Nota-se deficiências para a verificação da hipótese da curva em U 

mesmo entre os estudos que consideraram o conjunto das atividades físicas 

cotidianas. Apenas MISRA et ai. (1998) mostraram que tanto atividades que 

requerem esforço vigoroso quanto inatividade física são fatores de risco para 

prematuridade. Dessa maneira, torna-se importante, a realização de estudos 

planejados para testar esta hipótese, os quais devem abranger as quatro 

dimensões da atividade física cotidiana e fazer uso de instrumento que 
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permita aferição confiável das variáveis de exposição. Estudos dessa 

natureza trarão informações de grande valia para orientações sobre 

atividade física durante a gestação. 
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Tabela 3. Slntese dos estudos identificados. 
Autor/Pais/ano Delineamento Amostra Exf2!12ões Desfecho• Resultados Comentários Escore• 
Agarwal et ai. coorte 2331 AF Domntlca Peso ao nascer Anéllse multlvariada (coeficiente e p) 7 
2001 prospectiva Gasto energético: leve, moderada e (48h pós-parto) AF pesada com 28 sem aumenta o peso 110 nascer (2,25; p=0,01) 
lndia vigorosa AF pesada com 36 sem diminui o peso ao nascer (-1 ,7; p=0,02) e 

comprimento ao nascer (-0,0047; p=0,001) 
Repouso, atMdade leve/moderada NS 

Alderrnan et ai. observacional 291 Attvldade ftslca cottdlana Peso ao nascer Maior escore de atMdade tisica Indica proteção de GIG, Odds Ratio=0,3 Amostra pequena 17 
1998 retrospectivo a (CAROIA PAH Adaptado) (certificados de nascimento) (IC-[0,2-0, 7]) na analise univariada, nao permanecendo a significância PIG=22 e GIG=37 
EUA partir de outro Demanda tisica auto-percebida Idade gntaclonal (exame na anélise ajustada. pretermo=24 e 

estudo matriz (moderadaMgoroaa) cllnico) PIG nao afetado (amostra pequena) póstermo=9 
Prematuridade NS 

Armstrong et ai. retrospectivo 22404 AF Ocupacional Peso ao nascer Carregar peso mais de 15 vezes por dia: 15 
1989 Nao cita as exposições (levantar pesos; Peso 10 nascer ajustado % predito do peso ao nascer= 98,8 (98-99,6) 
Clnadé turno de trabalho; índice de Mamelle; pela idade gestacional Peso para idade: 99, 1 (98,3-99,9) 

horas de trabalho semanais) Trabalhar~ 46horas/semana: 
% predito do peso ao nascer= (99, 1: 98,2-100) 
peso ajustado para idade gestacional NS 
índice de fadiga Mamele: 
Peso ao nascer (p=0,03) 

Bamesetal. coorte 27 41 AF ocupaclonal • domntlca Peso 10 nascer Puo ao nascer (conunua) Autores apontam 15 
1991 prospectiva Agrupadas: Idada gestaclonal Gasto energético (kcaVsem) • GI : 0,043**, Gil: 0,022* e Glll : '0,046- para pequeno 
Filipinas GI: não economicamente ativas, (variáveis continuas) Postura em pé (min)- Glll : -0,074-, GI (>50% em pé): -121 ,05* tamanho amostral 

Gii: trabalho doméstico remunerado, Estresse tisico (gasto energético > 0,06 kcaVkg/min) - GI: -50,5 - nos sub-grupos ao 
G 111 : outras atividade& remuneradas Idade gntaclonal (conunua) não detectar outras 

Gasto energético (CaVsem) - Gil : 0,00007 (p<0,1) associações com a 
Tempo em pé (min) - Gil: -0,0003* idade gestacional. 
Postura e estresse em mulheres trabalham fora NS 
Estresse tisico - GI: -0,332* *p <0,05, -p <0,01 

campbell e caso-controle 529 AF Luar Pequeno para a Idade Exerclcio no 3° trimestre (referência: 3-4 vezes por semana) 164 casos 17 
Mottola, 2001 Exerclcio eetruturado e recreacional Qestaclonal (< percentil 15 menos de 3 vezes por semana - OR= 2,64 (IC.%(1 ,29-5,39]) 365 controles 
canadé Recomendaçao: 3 ou mais vezee por da curva de crescimento) 5 ou mais vezee por semana - OR= 4,61 (IC."[1 , 73;12,32]) 

semana por no mínimo 15 minutos AF recreacional e ocupacional NS 



Gavalll e Tanaka, transversal 
2001 retrospectivo (3-
Japao 4 meses pós

parto) 

Cerón-Mireles et coorte 
ai. 1996 prospectiva 
México 

Cerón-Mireles et retrospectivo 
ai. 1997 
México 

Chlen, 2004 
Taiwan 

coorte 
prospectiva 

Escribà-AgOir et caso-controle 
ai. 2001 
Espanha 

1714 AF Lazer (praticantetnao) Prem•turld•de mulheres que tiwram AF Ocupacional; que realizaram menos da metade 
da AF Doméstica e nao exercitaram na gestaçao maior r1sco de 
prematuridade (p= 0,024; p= 0,015 e p=0,044 respectivamente) 
Realizaram menos da metade das atMdades domésticas (3 ou mais 
doenças) Hospltallzadas antes de 37 sem OR= 4, 7 (1Ca6'!1[2,67;8,26]) 

AF Domfftlc:11 (100%, mais de 50%, 
menos de 50%) 
AF Ocup11clon•I (escore de fadiga 
Mamelle) 

2623 AF Ocup11clon•I 
ocupaçao, n• empregos; horas/sem; 
horas em pé; esforço nsico e 
temperatura; área; tarefas; reduçao 
jornada; stress; uso da licença; 
Índice de Mamelle 

2623 AF Ocupec:lon•I 
Tipo de ocupaçao; jornada semanal; h 
em pé/dle; esforço nslco; modif de 
tarefa&; estresse; tóxicos 
AF DomfftlCll 
n• pesaoas na casa; crianças; tarefas 
pesadas; descanso (intervalos) 

AF Ocupacional - OR= 1,68 (1Ca6'11[1 ,07;2,58]) p<0,05 (postura; carregar 
peso; fadiga entre outros NS) 
Nulfperas AF Ocupacional - OR= 4, 16 (1Ca6'11[1,59;10,83]) 
Multlperas Toda AF Doméstica- OR= 0,23 (1Ca6'11{0,07;0,74]) 

Mais da metade da AF Doméstica - OR= 0,31 (1Ca6'11{0, 11 ;0,88]) 
AF Lazer· exercitar-se durante a gestaçao OR=0,65 (ICat"[0,25;1,67]) 

Pequeno pera a Idade PIG 
Oestaclonal (percentil<10) trabalhar >50 horas/sem OR= 1,59 (1Ca6'11[1 ,14;2,22]) 
Premeturld•de (<37 em pé >7hld: OR= 1,4 (1Ca6'11{1 ,03;1,91]) 
semanas, USG e DUM) sem licença OR=1 ,55 (1Ca6"[1 ,12;2,14]) 

Belxo peso ao Nascer 
(<=2500g) 

Prematuridade NS 

Ocupaçao; carregar peso; turno; esforço nsico NS 
5 ou + h/sem OR = 1,6 (1Ca6'11[1 , 17;2,28]) 
em pé>7hld OR= 1,4 (1Ca6'!1[1 ,1;1 ,9]) NS após ajuste 
Descanso entre jornada doméstica x sem descanse (10,8% e 15,9% de 
Baixo peso ao nascer) 
Sem licença maternidade OR= 2,2 (1Ca6'!1[1 ,7;2,9]) 
lnterrupç8o do trabalho por doença ou Incapacidade 
OR= 1,7 (1Ca6'11{1 ,3;2,3]) 

633 AF Ocup11clonel (Escore de fadiga) Prematuridade Nao trabalha e trabalho sedentário diferenças sócio-econômicas. 
Escore de fadiga e partos cesáreas OR=1 ,04 (1Ca6'!1[1 ,01 ;1,07]) Grupos: nao-trabalhadora, trabalho 

sedentário, trabalho ativo (andando I em 
pé >3 horas/dia) 
AF Domfftlc:11 (ajuda no trabalho de 
casa e cuidado crianças) 

576 AF Ocup11clonal 
carga nsica do trabalho (em pé; 
posturas extenuantes; carregar peso 
+5kg)= escore de pouco; médio e alto 
demanda psicológica; 
horas de trabalho semanais; 
tempo de tra,,.porte 

Prerneturldade (DUM) 
Muito pretermo (22-32 sem) 
Moderado (33-36 sem) 

Escore de fadiga e prematuridade OR= 1,05(1Ca6'11{0,99;1,11]) p= 0,08 

Carregar peso (+5kg) OR= 1, 73 (1Ca6'11[1 , 17;2,57]) 
Carga Mslca de trabalho (escore médio OR= 1,59 (1Ca6"[1 ,05;2,39]), 
escore alto OR= 2,31 (1Ca6'11[1 ,43;3, 73]) 
Prematuridade moderada e multo prematuros mesma tendência: 
carga trabalho média OR= 1, 73 (1Ca6'!1[1 , 11 ;2,68]), carga de trabalho 
alta OR= 2,35 (1Ca6'!1[1 ,41 ;3,94]) 
Prematuros induzidios maiores OR que espontaneoe para carga +5kg 

PIG: 261 
Prematuros: 288 
PIG: 2417 
PREM: 2429 

228 casos: 
54 multo pretermo 
17 4 moderado 
pretermo 

16 

19 

17 

12 

17 



Florack et ai. 
1995 
Holanda 

Foltier et ai. 
1995 
Canadá 

Ha et ai. 2002 
China 

Hanke et ai. 
1999 
Polônia 

coorte 
proepectlva 

retrospectivo 

coorte 
prospectiva 

retrospectivo 
(poucos dias pó& 
parto) 

Hatch et ai. 1993 coorte 
EUA prospectiva 

128 AF Ocupacional 
• gasto energético (etCOre de fadiga= 
tempo x peso de g11eto energético ou 
escore de Intensidade) 
• carga blomecànlca= pressao 
abdominal segundo postura (escore de 
prneao crônica) 
AF Dom6stlc:li: tempo; tamanho da 
familia e 11jud11 em caea 

4390 AF Ocupacional 
Tipo, Interrupção, em pé (<3; 3-5; >=6), 
carregando objetos peeado6 (O; 1-9; 
>=1 Okg; desconhecido). 
AF Lazer/AF Domntlca (19 questões 
abert11e) 

1222 AF Ocupacional 
trabalho doméstico ou nao (em pé, 
agachada, sentada, inclinada, esforço 
tisico a carregar peso) 

1064 AF Ocupacional 
Medida objetiva: gasto energético no 
trabalho (METs) 
Esforço tisico; em pé ou postura 
sedentár1a (medida subjetiva) 
Ambiente (estresse; temp etc), linha de 
produçao, duraçao do trabalho, 
exposiçao a cada fator 
AF Dom6stlcll 
(le\le/moderada/pesada) 

462 AF Lazer ( Minesota LTPAQ) 
• Nenhum exerclcio 
• Exerclclo de Intensidade baixa
moderada (<=1000 CeVaem) 
• Exerclclo v1goroso(>1000 CeVsem) 
Considerou-se condicionada se o gasto 
energético de lazer no trtrM&tre anterior 
fo88e maior 1000kclll/Mm. 

Duniçao dli gestaçlo Entre 30-40' sem: 
(diferença em dias da data alto escore de Intensidade e velocidade alta: -18dlas 
provllvel do parto pela DUM) Escore de fadiga: NS 
Pno ao nescer ajustado Carga biomecanica: NS 
pela diferença da duraçao BPN: NS 
da gestaçao 

Pequeno p11n1 a Idade Pequeno pani ldlide gestaclonal 
Oestacional e Trabalhar em pé: 3-5 horas OR=1 , 13 (IC.-[0,83;1,55]) ; 6 ou mais hof'llS 
prematuridade (DUM e US) por dia OR=1,42 (ICt&,.[1,02;1,95]) e perar de trabalhar antes da 248 

Peso ao nascer 
Idade gestaclonal 

Pequeno pera a Idada 
Oestaclonal (< percentil 10 
da curva de referência) 

semana de gestaçao OR= 1,91 (ICt&,.[1 ,12;3,25)) 
Prematuridade 
Trabalhar em pé 6 ou mais horas por dia OR=1,45 (IC.-(0,84;2,49]) 
Parar de trabalhar com 24-31 semanas OR= 1,93 (IC.-(1,2;3, 12]) 
Trabalhar tarde/noite após a 248 semana OR=1,96 (ICt&,.[1 ;3,83)) 

Sentada maior peso 80 nascer NS 
Em pé menor peso 80 nascer NS 
Ajustada para fatores de confusao: 
Em pé 3 ou mais horas por dia: • 16,8g/hora (p =0,01) 
Em pé e Idade gestacional (n=27 pretermo e n=27 pós-termo): 
incremento de 0,05 semanas/hora (1-1,11) p=0,058 
outras atMdades NS 

Duraçao do trabalho NS 
Gasto energético NS 
Elevado esforço tisico (relatado) OR= 3,51 (ICei,.[1,32-9, 14)) 
Em pé/sentada NS 
Tempo descansando em casa NS 
Associaçao entre a medida objetiva (gasto energético) e a subjetiva 
(x"=153; p= 0,001) 

Crescimento fetal Mulheres que realizaram exercfclos de baixa-moderada intensidade 
Peso ao nascer (ajustado comparadas com quem nao se exercitou em cada trimestre: 
pela Idade gestaclonal: USG 1º:+60(1Cet,.[-30;+151]); 2º:+97(1Ct6,J+10;+184)) e 3°: 86(1C16,.[-1,+174)) 
<18 semanas e DUM) Com aumento da significância estatistlca no 2º e 3° trimestres após 

exclusao de mulheres com desfechos adVersos prévios. 
Exerclclo moderado durante a gestaçao: +124(1Cei,J-6;+255]) 
Exerclcio vigoroso durante a gestaçao: +276g (ICei,.[+54;+497)) 

trabalhadoras de 
indústria 
petroqulmica 

Amostra de 
trabalhadoras 
(empregadas ou 
autônomas) 
78PIG 

17 

23 

16 

19 
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Hatch et ai. 1997 coorte 
EUA prospectiva 

Hatch et ai. 1998 coorte 
EUA prospectiva 

Henrich et ai. 
2003 
Alemanha 

caso-controle 

Henriksen et ai. coorte 
1995 prospectiva 
Dinamarca 

Hernandez-Pel'\a retrospectivo 
et ai. 1999 (últimos 3 anos) 
México 

KlebanofT et ai. 
1990 
EUA 

Koemeester et 
ai. 1995 
Holanda 

coorte 
prospectiva 

coorte 
prospectiva 

717 AF Ocupec:k>nlll 
•Trabalhar atll 20, mais de 20 a 40 ou 
mala de 40 horas por semana) 
• Eecore (em pé, carregar objetos 
peeadoe e andando): eleYado ou baixo 
1311281136 semanas 

557 AF Lazer (Mlnesota ML TPAQ) 
• Nenhum exerclcio 
• Exerclclo de intensidade baixa
modenlda (<=1000 kcaVsemana) 
• Exercfclo vigoroso(>1000 kcaVsem) 
Condicionada : gasto energético de 
lazer no trimestre anterior superior a 
1 OOOkcaVsem. 

707 AF Ocupec:lo1111I 
trabalhou/ tipo de trabalho 
Condições de trabalho 

4249 AF Domfftk:ll, AFLazer • 
AF Ocupeck>nlll 
permanência em pé ou caminhada 
categorias estabelecida& a priori. 

426 AF Ocup11clo1111I (Mamelle) 
esforço llslco (levantar peso/cansaço) 
ambiente llslco, jornada de trabalho 
(h/&em; transporte; trabalho doméstico) 
posturas 

7100 AF Ocupec:k>nlll • Lazer nos 
primeiroe 5 meses da gestaçao 
permanência em pé (longo 
perlodo);trabalhalexerclclo pesado 
/suando;trabalhalexerclcio MM! 

116 AF Ocupec:k>nlll 
(caminhar, em pé, carregar peso, 
agachada, serUda, horas trabalho, 
alta carga de esforço ll&lco) 

Pno llO nascer (varillvel Pno ao nascer 
continua e dicotômica: peso Trabalhar mais de 40h: - 82g NS, 20-40h: -70g NS 
inadequado Inferior a 3000 Em pé 8 ou mais 8 horas por dia (3° trimestre): ..JOg NS 
gramas) Efeitos combinados (em pé+ horas de trabalho semanais) 
Prern8turldede (Idade Trabalhar maia de 40 horas (1° trimestre)+ alto escore (em 
geataclonal: USG <18 pé/andando/carrega objetos): - 351g (1Cew[-e86;-17]) 
semanas e DUM) Peeo Inadequado (<3000g) NS 

Duração da gestaçao NS 

Prel'lllltUrldllde (IG: USG 
<18 semanas e DUM) 
PRE32: 32, PRE34: 34 e 
PRE36: 36 semanas. 
Postarmo 
POS42: 42 e POS43: 43 
semanas. 

Pno 110 nascer ajustado 
para Idade gestaclonal 
(USG <21 semanas) 

Baixo pno llO nascer 
(relatado) 

Prematuridade 
PHO 10 nascer (ajustado 
para Idade gestacional: 
DUM) 

Idade OestKIOlllll (USG 
em 80% e DUM em 20%) 

Exerclclo baixo-moderado=NS em toda a ge&taçlo 
IOO!rcfclo vigoroso comparadas aa mulheres que nao se exercitaram: 
Risco Relativo (PRE36)=0, 11 (IC.."[0,02;0,81]) com aumento da 
proteçao em PRE32 e PRE34 
Risco Relativo (POS42)=3,21 (IC..M1 ,22;8,48]) com aumento do risco 
em POS43 

tipo de ocupaçao NS 
em pé; curvada; maos acima do ombro; virada; ajoelhada; NS 
carregar peso NS 
dona de casa e trab NS 

Análise bruta 
Em pé (>5h/dia): -68g (p =0,04) 
Andando (2-5h/dia): +22g (p=0,14) 
Ambos pé (>4h/dia): -151g (p=0,04) 
Exposiçao ininterrupta: 

Apôs ajuste 
-49g (IC..M·108;10]) 
+35g (IC..M8;63]) 
-119g (IC..M·230;-8]) 

-113g (IC.."(-263;0) p <0,05) 

Transporte >90mlnutos/dia = OR= 23,0(IC.."(1,1 ;468,0]) 
Nao ter infraestrutura: OR= 7, 7 (IC..M1 ,8;33,0]) 
Esforço llsico NS; jornada NS 

Prematuridade 
Em pé >= 8h/dla OR= 1,31 (IC..%(1,01 ;1 ,71]) (p tendência=0,06) 
Trabalho leve>= 8h/dia OR= 0,59 (IC..M0,38;0,93]) (p tendência=0,019) 
Trabalho pesado NS 
Peso ao nascer NS 

Duraçlo de tarefas de alta carga de trabalho llslco nas mulheres sem 
indlcaçlo de parto prematuro (coeliciente= -0,49 e p=0,004) 

exerclclo vlgoros 
proteçao pretenno e 
risco posparto. 

237 prematuros 

amostra: vendedoras 
ambulantes 
55BPN 
90 trabalharam na 
gestaçao 

amostra: enfenneiras 

17 

19 

6 

19 
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Launer et ai. 
1990 
Guatemala 

Leiferman e 
Everson, 2003 
EUA 

Magann et ai. 
2002 
Australia 

coorte 
prospectiva 

retrospectivo (17 
semanas após o 
parto) 

coorte 
prospectiva 

Pequeno pani • ld•de Pequenos par• ld•de gestllclon•I 
AF Qestllclon•I (PIG) Cuidar de 3 ou mais crianças OR= 1, 17 (ICat,.[1 ,04;1,31)) 

15786 AF Domntlca 
ajude; n• crianças 
oeupaclon•I Per1o premllturo Nenhuma ajuda em CllBll OR=1 , 79 (ICat,.[1 ,31 ;2,47)) comparadas as que 

PIG/Pretermo: <37sem e referiam ajuda, e OR= 2,00(1Ca6,.[1 ,16;3,33)) comparadas as que tinham tipo (manual, escriturária), postura 
(eentada, em pé, andando), nlvet de 
lnteneldllde nsica, hora& de trabalho, 
escore (alto: trabalhar >=40 horas / 
eemana; em pé ou caminhando, em 
trabalho manual com Intensidade 
moderada-Intensa) 

<=percentil 10 empregada do~stlca 
Pretermo: <37 sem e Trabalhadoras manuais x desempregadas OR= 1 68 (l"---·'1 08·2 8]) 

ntil 10 ' ..,,..,.. ' ' ' 
>perce= _ Trabalhadoras manuais x escriturarias (cuidar de 3 ou mais crianças) OR 
PIG. > 37sem e <-percentll =0,81(1Ca6,.[0,69;0,96)), ajuste para ajuda em casa diminui o efeito 
1 o protetor. 

Referência: escrlturárla e sentada 
Trabalho manual OR= 1,32 (1Ca6%{1 ,12;1,58]) 
Trabalho em pé OR=1 ,21 (1Ca6%{1 ,02;1,44)) 
Trabalho andando OR= 1,28 (1Ca6%{1 ,07;1 ,53]) 
Premllturkl•de 
Nenhuma ajuda em Dona de casa OR= 0,56 (ICat,.[0,43;0,89)) 
Manual x Escrituraria maior risco PIG/PREM OR=2,56 (1Ca6,.[1 , 10;5,96)) 
andando OR= 2,07 (ICat,.[0,96-4,47]) 
em pé OR= 1,56 (1Ca6%{1 ,04-2,6]) 
tendência linear positiva na proporçao de PIG/PREM e escore de AF (p <O 
Apenas PREM NS 

9089 AF wer Dur•çlo d• gestaçlo Muito baixo peso ao nascer 
GI (referência): Praticantes AF Lazer (pré/pós e termo) Gii: OR=2,05 (ICat,.[1 ,69;2,48]) 
condicionada& (AF antes da gestação) Pno ao nasc:er (Baixo GIV: OR=1 , 75 (ICat,.[1 ,5;2,04)) 
Gii: Não praticantes condicionadas peso: <2500g e Muito Baixo Baixo peso ao nascer 
Glll : Praticantes nao condicionadas peso :<1500g) Gii : OR=1,28 (ICat,.[1 ,05;1,58)) 
GIV: Nao praticantee nao condicionadas Muito baixo peso ao nascer (ajuste para repouso, n=2245) 

Gii : OR=1 ,94(1Ca6,.[1 ,6;2,36]) 

750 AF wer Peso ao nascer 
GI: nao se exercitou regularmente Perto premllturo 
(<3x/sem e <20" sem); Gll :exerclcio leve Restrfçlo de crnc:lmento 
(aerôbio até pelo menos 20" sem; Intra uterino 
obrigatório <3xtsem e parou <28' sem (< percentil 1 O) 
ou 5xtsem e parou <20" sem); Glll : 
exerclcio moderado (aerôbio até 28• 
sem, obrigatório 3x/sem após 28' sem 
ou 5x/sem até 28' sem); GIV: exerclcio 
vlgor060 (além da 28' sem) 

GIV: OR=1 ,47(1Ca6%{1 ,03;2, 11)) 
Duração da gestação e 1'8$tante das análises NS 

Peso ao nascer 
Grupo de exerclcio vigoroso e obrigatório GIV:-86,5g (erro padrao: 43, 7 e 
p=0,048) comparadas as mulheres que nao fizeram exerclcio (GI). 
Prematuro NS 
Restrição de crescimento Intra uterino NS 
Necessidade de induçao do parto e exerclcio 
RR= 1,84 (1Ca6%{1 ,05;3,20] p =0,033) 

Questões do 
estudo:Vocé se 
exercitou ou praticou 
esportes pelo menos 
3 vezes por semana 
antes (depois) da 
gravidez? 

Obrigatório (pelo 
menos 3x30 minutos 
no treinamento), 
voluntário (3x30min) 
e aeróbio (60-80% da 
freqüência cardlaca 
méxima). GI 
(n=217) 
Gii (n=222) 
Glll (n=73) 

18 

22 

19 



Maggan et ai. Observacional 27 43 AF Ocupacional (gasto energ6tlco) Peso ao nascer Peso ao nascer como variavel continua, tendo o Glll como referência Segundo os autores 17 
1996 prospectivo horae/9emana; delcrlçlo Parto prematuro Gl:-73g(p=0,011 ), Gll :-60g(p=0,017), GIV:-23g(p=0,33) e GV:-22g(0,515) as diferenças no 
Austrália AF lazer (gasto -rv6tlco) Restrlçlo de crescimento Prematuridade (<37 semanas) peso ao nascer têm 

G1 : <=2300 kcaVdia, Gii : 2301 a 2500, Intra uterino GI: 0Rajustado=2,66 (IC95%[1 ,20;5,90]) comparado ao Glll. pequena alteração 

Glll : 2501 a 2700, GIV: 2701 a 2900 e Agrupando Gl+Gll: 0Ra=1 ,61(IC95%[1 ,15;2,26]) comparado aos demais quanto aos aspectos 
GV: >2900 kcaVdia RCIUNS clinicas 

Mamelle et ai. retrospectivo 1928 Fadiga Ocupacional Prematuridade Trabalhar mais de 41 horas por semana RR= 1, 7 (IC..'16[1 , 1 ;2,5]) selecionados para 15 
1984 (pôs-perto Escore de rontes de fadiga: postura, (<37semanas: DUM Trabalho nao qualificado (vendedoras, aux rnêdlcaa, aux de limpeza) sub-estudo de caso 
França imediato) esforço na1co, ambiente, trabalhar em checado com Dubowitz) RR= 2,3 (IC..'16[1 ,6;3,5]) controle: 

e sub-estudo m41qulnas, estresse, categoria, tarefas Escore alto em 3 Itens aumentam o risco de prematuridade 112 prematuros 
caso controle repetitivas, modlficaçõe8 com a Alto escore de fadiga e antecedentes obstétricos negattvos 336 controles 

gestaçao. RR= 2,8 (IC.."'[1 ,8;4,9]) 
caao.controle= para cada ronte de fadiga do escore ganhos de OR= 1 , 6 a 
2, 1 (significativos) 

Misra et ai. coorte 1172 AF Ocupacional Prematuridade Subir escada >1 Ox/dia OR= 1,6 (IC..'16(1 ,05;2,46]) estudo prospectivo 18 
1998 prospectiva e carregar objetos pesados; horas em pé; (<37 semanas pela melhor Caminhar com um propósito >=4d/sem OR= 2, 1 O (IC.."'[1 ,38;3,20)) n=719 (198 
EUA retrospectiva caminhar medida obstétrica) AF Lazer (nº dias) >=60dia8 OR= 0,51 (lc..,J0,27;0,95)) prematuros) 

AF Dom6stlca Assistir TV: >42h/sem OR= 3,06 (IC.."'[1 ,7 4;5,40)) e 
estudo retrospectivo 

subir escadas; andar para um propósito; <15h/8em OR= 2,09 (IC..'16[1,21 ;3,61)) 
acrescimo de 469 no 

carregar objetos pesados; dormir Mulheres sem complicações: 
tamanho amostral 

AFL.uer Subir escada >1 Ox/dia OR= 2,04 (IC..'16[1 ,23;3,36)) 
rreqoéncia e duração dos exerclcios; Caminhar com um propósito >=4d/sem OR= 2, 16 (IC.."'[1 ,31 ;3,57)) 
horas 1188lstindo televisão (2º trimestre) 

A88istir TV (>42h/sem) OR= 2, 73 (IC..'16(1, 4;5,33]) 
AF Ocupacional: NS; carregar objetos pesados NS; em péfcaminhandO 
no trabalho NS; dormir NS 

Nieto et ai. 1994 caso-controle 370 25 ratares de risco (agrupados Kramer) Rntrlçlo de crescimento Atividade "sica ex06SSiva durante a gestaçao (trabalho manual, 185 casos 17 

Espanha Fatores constitucionais e nutricionais Intra uterino empregada doméstica, dona de casa com 3 ou mais crianças e sem 185 controles 

Fatores demográfico8 e pslcossociais: (< percentil 10) ajuda, trabalho em pé ou com longa duração) 
• trabalho rnat.rno; (idade gestacional: DUM, OR= 1, 75 (IC..'16[1 ,05;2,92)) p <0,05 
• lltlvldade ftslca na gntaçlo (AF USG e avaliaçao clfnica) Mais frequente no grupo RCIU desproporcional 75,4% x 60,3% (p <0,05) 
excnslva/ moderada) 
Fatores ginecológicos e obstétricos 
Morbldade materna durante gestação 
Exposição a tóxicos 

Peoples-Sheps retrospectivo (1 7601 AF Ocupacional Rntrlçlo de crescimento Trabalhar 21 a 39h/sem: OR bruto: 1,4(1C..,J0,8;2,36)), >=40h/sem: OR 2379 BPN a termo 16 

et ai. 1991 ano pôs-parto) Caractfstlcas ftslcas Intra uterino ( <2500 a bruto:1, 7 (IC..'16[1,03;2,68)) 2511 prematuros 

EUA (intensidadefpostura) e ambientais: ao termo) caracterlsticas do trabalho NS 
ar livre; frio; calor; barulho; perigos; Prematuridade (<37sem) Prematuridade NS 
elementos da atmosfera) 1\.) 

<D 



Petridou et ai. caso-controle 245 AF Ocupaclon•I (eetl'e86e pslcolôgico) PremlltUrld•d• (Idade Muito prematuro: controles são 17 

2001 AF Domútlcm (limpeza pesada da gestaclonal: DUM/USG) atMdade sexual OR= 3,2 (1Cvi"[1 ,45;7,09]) p =0,004 boardllnes para 
Grécia casa) ca806 n=92 (ig<33 sem) Prematuros: reduzir o viés de 

Esforço ftslco ca808 n=95 (33-35 sem) atividade sexual OR=2,2 (1Cvi"[1 ,03;4,07]) p =0,04 informação (maes de 

AUvldmde HXU•I controles n=58 (36-37 sem) grande esforço tisico OR= 2,2 (1Cvi"[1 ,05;4,68]) p =0,04 termos diferem das 
de pretermos) 

Rabkin et ai. coorte 1507 AF ocupaclomtl • domútlcm Peso •o nmscer Desempregada x trabalharam perlodo integral: - 49g (1Cvi"[1 ;97]), após 18 

1990 prospectiva Tempo, e.forço e postura ajuste NS 
Inglaterra Tempo de sono (9h ou+): 

17 semanas: +74 g (1Cvi"[9;139]) nao ajustado 
28 semanas: +60g (1~[1 ;120]) nao ajustado 

Tarefas domésticas e peso ao nascer NS 
Atividade e duração da gestação NS 

Rao et ai. 2003 prospectivo 797 AF cotlcll•nm PremlltUrldlicle Atividade materna e prematuridade NS GERAL: Atividade 21 
lndia Leve/moderada/pesada peso •o nmscer 18 sem: atividade lel/e maior proporção BPN comparado a atividades matemafoi 

18128 semanas Ganho de peso moderada/vigorosa 28 sem NS inversamente 
Descanso; Circunferência da cabeça Escore atividade tisica inversamente relacionado com: PN, circunferência relacionada com 

AF Domútlcm; Dobras cuta neas cabeça, circunferência de braço (18 e 28 sem) e peso placenta (18 sem) ganho de peso 

Outras .UVldmdff (trabalho no sitio) AF Doméstica: inversamente assoc com PN; circunferéncias, cabeÇll e matemo até 28 sem, 
braço, e peso placenta (18 sem) peso ao nascer, circ 
Baixo peso ao nascer cabeça e circ de 
AF Sitio: 18s: OR=1,93 (1Cvi'Jl(1,47;2,39]) braço do RN 

28s: OR=1 ,63 (1Cvi'Jl(1,21 ;2,05]) 
atividade extenuante: buscar água (inversamente associado a PN, 
circinferéncias, cabeça e braço, e peso placenta) 
mulheres que nao buscavam água: +112g PN 

Rodriguez- caso-controle 871 AF Ocupaclonml (postura) Dois grupos de recém RCIU associado com trabalho no 1 ºe 2º trimestres (p <0,05 e p <0,01, Am06tra: 9 

Escudero et ai. AF Domútlcll nascidos com peso •o respectivamente), permanencia em pé nos trés trimestres (p <0,01) 124 trabalhadoras 

1980 AF T111nsport. n•scmr inferior a 2500g Prematuros associados com caminhada no 2° trimestre (p <0,05) 175 Prematuros 
Espanha Sono foram analisado6: Dormir, menos de 7h ou mais de 1 Oh, apresentaram aS&OCiação com 139RCIU 

• premlltUros (< prematuridade (p<0,05) e RCIU (p<0,01) 
37 semanas) 
* Rfftrlçlo de 
crescimento lntnl uterino 

Rose et ai. 1991 coorte (estudo 21342 lntensld•deAF •uto-rel.tad•:leve, Peso •o nHcer Referência: AF moderada Atividade tisica classif 8 

EUA matriz) moderada, vigorosa Vigorosa - 31 g NS segundo percepção 

Leve -17g NS materna; questionário 

Após ajuste por varlavei& de contusao permanece NS e registros de 

Taxa de BPN semelhante nos 3 grupos e&tatlsticas vitais 

Prematuridade NS 1nao estabelecida a l!!ioril 
w o 



Saurel- retrospectivo 
Cublzolles e 
Kaminski, 1987 
França 

Saurel- retrospectivo 
Cublzolles e 
Kaminski, 1991 
França 

Schramm et ai. Caso-controle 
1996 EUA 

Spinilloet ai. 
1996 
Itália 

Takito et ai. 
2005 
Brasil 

Teitelman et ai. 
1990 
EUA 

caso-controle 

coorte 
prospectiva 

prospectivo 

2387 AF Ocupaclon•I Tipo, Blllxo peso •o nascer 
condições de trabalho (escore) : Prel'lllltllrldade 
em pé, carregar peso, demanda tisica, 
linha de produçao 
Abstenções e lnterrupçao do trabalho 

875 AF Ocupaclon•I Prematurldmde 
Tipo, condiçõee, horas/sem. Modificação (idade gestacional <37 
(aumento permanência sentada; semanas: DUM) 
reduçao carregar peso; etc), esforço Parto espontaneo ou n!lo 
tlalco e interrupçao do trabalho 

.. lxo peso •o nHcer 
Condições adversas de trabalho (nenhuma: 4,5%, 1 ou duas:3,2% 3 ou 
mais: 8,5%)* 
Prem•turld•de 
Condições adversas de trabalho (nenhuma: 4,0%, 1 ou duas:5, 1 % 3 ou 
mais: 8,2%)** *p<0,001 ** p<0,01 

Prem•turld•de 
Condições adversas no trabalho (O a 1) 
- ocupações mala qualificadas % pretermo 3,8 
- ocupações menos qualificadas 8, 1 * 
Ocupaçõee menos qualificadas OR=2,6 (1 , 1-6, 1 )* 

(2 a 3) 
3,8 
7,9 
*p<0,05 

2378 AF Lazer Peso •o N•scer Exercitar-se pelo menos 3 vezes por semana Muito baixo peso 
Exerclcio: tipo, freqOência e duração por Multo blllxo peso (<1500 .. lxo peso X •dequ•do peso mo nascer (<1500g): 782 
trimestre da geataçao gramas) e Blllxo peso mo 1º trimestre OR=0,7 (IC."'(0,53;0,92]); Baixo peso (1500-
AF Ocupaclon•I n•scer (1500-2499 gramas) 2º trimestre OR=0,54 (l~[0, 4 ;0, 74]) 2499g):802 
interrupçao, tipo e ambiente do trabalho 3• trimestre OR=0,33 (IC."'[0,2;0,53]) Peso 
(destaque para cuidar de crianças e Muito baixo peso x Peso adequado ao nascer: normal~2500g) : 794 
atividades domésticas) Atividade extenuante OR= 0,29 (IC."'[O, 13;0,62]) só 3 relataram esta ativ 

: nao é fator de risco 

1047 AF Ocupaclon•I 
Tipo de ocupação, horas/semana, 
postura, nlvel de atividade tisica, lndice 
de fadiga ocupacional 

152 AF Lazer, Dom6stlcm, Ocupaclon•I e 
Locomoçlo 
Postura (em pé/caminhada) 
Frequência e duração das atMdades 

1206 AF Ocupaclon•I 
Tlpolprofiss!lo, cl8881ficado6 em 3 
categorias: 
• em pé (>3h/dia); 
•ativas (caminhando); 
•sedentárias (<1 h/dia em pe e ativa) 
duração do trabalho 

Outras atMdades e trabalho NS 
Cuidar de criança pré-escolar: MBP e BP X PN (OR=O, 7 4 e 0,81 , 
respectivamente) 

Restrlçlo de creaclmento Tipo de ocupação (referência nao empregada formalmente) 
lntnl uterino Trabalhadoras de serviços de saúde - OR:1, 73 (IC86"'[1 ,06;2,81]) 
(idade gestacional: USG, Trabalhadoras manuais - OR:1,81 (IC."'[1, 15;2,85]) 
medidas de circunferências Esforço moderado-vigoroso: OR=2,4 (IC."'(1 ,36;4,21]) 
abdominal e craniana e Trabalhar mais de 30horas/semana OR bruto= 1,64 (IC."'[1 , 12;2,44]) 
peso ao nascer inferiores ao 
percentil 10) 

Peso •o nascer 
lnadequmdo (<3000g) 

Prel'lllltllrldade (<37 
semanas: DUM) 
Baixo peao •o nascer 
(<2500g) 

Caminhada até 50 min/dia (1º trimestre) OR=0,44 (IC."'[0,20;0,98]) 
Em pé parada 2,5 horas por dia ou mais (2º trimestre) OR=3,23 
(1Ct6'Jl[1 ,3;7,99]) 
Lavar roupa 3 ou mais (2ºtrimestre) OR=3,49 (IC86"'[1 ,59;7,64]) 

Prematuridade (referência ativas) 
Em pé: RR= 2,84 (IC.'Jlf1 ,34;6,0]) 
IG média= 37,9 x 38,2 (ativo/sedentario) p =O, 184 
Após ajuste= OR=2, 72 (IC."'(1 ,24;5,95]) 
em pé -0,37 semanas (p=0,054) 
BPN NS para tipo de trabalho; 
PN médio= 3364x 3412 (sedentário) x 3412 (ativo) p=0,182 
Índice de Rohrer (crescimento fetal) NS 

349 casos 
698 controles 

Nao sabe o quanto a 
mulher trabalhou 
15,1% em pé 
43, 7% ativas 
41 ,2% sedentárias 

18 

18 

21 

18 

18 



Tuntiseranee et coorte 
ai. 1998 prospectiva 
Tallàndia 

Wergeland et ai. retrospectivo 
1998 
Noruega 

Zuckerman et ai. retrospectivo 
1986 
EUA 

1797 AF Ocupacional 
agachada, em pé, mudanças de 
ambiente, caminhada rápida, 
carregando peso, demanda flaica, 
peicológlca. 

5388 AF Ocupacional 
Postura extenuante (em pé; curvada; 
trabalhar com mão acima do nlvel dos 
ombros; caminhando; carregando peso 
de 10 a 20kg mais de 10 vezes por dia) 
Horas trabalho por semana 
Eacore de trabalho extenuante 

1507 AF Ocupacional 
não trabalha fora/estuda (55%) 
trabalha fora (em pé no 3' trim) (7%) 
trabalha fora/estuda (outras condições) 

•Escore de qualidade metodológica proposto por Downs e Black (1998) 

Baixo peso ao nascer 
(ajustado pela IG) 
Pequeno para a Idada 
oastaclonal 
(<percentil 10 e Dubowit.z) 
Prematuridada 
(<37semanas) 

Baixo peso ao nascer 
(<2500g) 

ouraçlo da gastaçlo 
(Dubcmitz) 
Comprimento do babt 

Baixo peso ao nascer 
trabalhando 51-60h/s OR=2,4 (IC1111"[1 ,3;4,4]) 
carregando peso na altura do tórax OR=3,5(1Cee"[1 ,4;8,3]) 
carregar peso (<=10x/d) OR: 2,5(1Cee"(1 ,1 ;5,9]) 
Pequeno para Idada gntac:lonal 
trabalhando 51-60h/s OR 11 , 1 (1Cee"[1 ;137,2]) 
agachada >=5h/d OR=8, 7(1Cee,.[3, 1 ;24,2]) 
comutar >=1 h/d OR 11 ,9 (1Cee"[3;47,3]) 
alta demanda psicológica OR 3,4 (1Cee"[1 ,3;8,7]) 
Continuou a trabalhar >40h/s OR= 12,5(1Cee"[1 ,4;110,6]) 
Continuou caminhando >30min/dla OR=4,9 (1Cee"[1 ;23,4]) 
Alta demanda psicol OR= 12,7 (1Cee"[3,1 ;51 ,8)) 
Prematuridada 
caminhar rápido OR= 2,4(1Cee"[1 ;5,7]) 
AtMdadea domésticas NS 

Maior em donas de casa Amostra: 3321 
Trabalhar 35 ou mais horas por semana e trabalhar curvada reduz o peso trabalhadoras 
ao nascer médio 
carregar peso (10-20kg/10-20 vezes por dia) OR= 4(1Cee"[1 ,5;10,1]) 
EscoreAF NS 
Andando e em pé só quando dura mais que metade do dia implica em 
risco 

Duraçao da gestaçao, peso ao nascer e circunferencia de cabeça NS 
Comprimento ao nascer associado positivamente as mulheres que 
trabalhavam em pé. 

19 

19 

17 



33 

ARTIGO li. 

Avaliação da reprodutibilidade e validade de questionário 

de atividade fisica para gestantes 
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Resumo 

Objetivo: Analisar a reprodutibilidade e validade concorrente de 

um questionário de atividades físicas para gestantes. Métodos: Em 

amostra de 68 gestantes, no segundo trimestre de gestação foi realizada 

entrevista para aplicação do questionário, que foi repetida com 

aproximadamente uma semana de intervalo e no puerpério. No período 

entre as duas primeiras entrevistas, as mulheres utilizaram monitor de 

freqüência cardíaca (n=38). Resultados: As análises de reprodutibilidade 

foram adequadas com coeficientes de correlação intraclasse variando de 

0,54 a 0,85. A análise das variáveis categóricas, com questões subjetivas 

e de auto-percepção da atividade física, resultou em maior intervalo de 

coeficiente kappa com valores entre 0,29 e 0,76 entre a aplicação do 

questionário com uma semana de intervalo, e 0,08 a 0,70 comparado ao 

puerpério. As análises de validade conduziram a resultado satisfatório 

quanto à média das diferenças encontrada por intermédio do gráfico de 

BLAND e ALTMAN (1986) entre o questionário e o freqüencímetro. 

Entretanto, o intervalo da dispersão não apresentou-se adequado, visto 

que variou em mais de sete horas para atividades leves e em quase onze 

horas por dia para atividades moderadas. 

As análises do presente estudo parecem assegurar a 

reprodutibilidade do questionário de atividade física para gestantes. No 

entanto, com relação à validação, a comparação com os resultados 

obtidos pelo freqüêncímetro - instrumento disponível na época da coleta 

de dados - não mostrou graus de concordância adequados. 

Descritores: atividade física, validação, questionário, gestação 
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Introdução 

A prática de atividade física vem sendo incentivada por vários 

organismos internacionais e pelo Ministério da Saúde para promoção da 

saúde e melhoria da qualidade de vida da população (WHO 2002; PATE et 

ai. 1995). Dentre as iniciativas nacionais, destaca-se o Programa Agita 

São Paulo considerado pela OMS um modelo para os demais países 

(MArsuoo et ai. 2003). A Organização Mundial da Saúde (WHO 2002) 

define como inatividade física ter pouca ou nenhuma atividade física (não 

atingir 150 minutos semanais) nas situações de trabalho, transporte, 

tarefas domésticas ou horas de lazer. A prevalência de inatividade física 

entre mulheres do Município de São Paulo é igual a 40,6%, tendo como 

ponto de corte menos de 150 minutos semanais de atividade moderada 

ou vigorosa (BRASIL 2004). 

ARTAL (2003) enfatiza a importância da promoção da atividade 

física no período gestacional dada a maior possibilidade de modificação 

para um estilo de vida mais ativo que implicaria melhores condições de 

saúde da população feminina. No entanto, não existe consenso acerca da 

intensidade ótima da atividade física durante a gestação. 

Questionamentos feitos às recomendações de 1984 do Colégio 

Americano de Obstetras e Ginecologistas (HATCH et ai. 1993; PtRVANIK 

1998) ocasionaram .modificações que resultaram em recomendação 

diferenciada, segundo o condicionamento físico anterior à gestação. 

Assim, as mulheres menos condicionadas devem realizar atividades de 

menor intensidade e as mulheres fisicamente mais ativas podem manter o 

exercício físico, com segurança, numa intensidade superior às demais. A 

maior parte dos estudos foi conduzida em países desenvolvidos, em que 

a mulher mantém a prática de exercícios físicos e atividades esportivas 

durante a gestação. São poucos os estudos que enfocam a atividade 

física praticada por gestantes de baixo nível socioeconômico (MISRA et ai. 

1998; KRAMER 2003). 

Em virtude disso, toma-se importante a adequada identificação dos 

níveis da prática habitual de atividade física nesse segmento da 
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população, e posterior associação de seu efeito sobre a saúde materno

fetal. 

Vários métodos visando obter indicadores associados à prática de 

atividade física adequados à estimativa do gasto energético individual, 

tais como, calorimetria direta ou indireta, água duplamente marcada, 

freqüência cardíaca, sensores de movimento e observação direta, podem 

ser inviabilizados quando a análise envolve grande número de sujeitos. 

Quando a preocupação é avaliar grandes grupos populacionais, são 

fundamentais instrumentos com boa precisão, fácil aplicação e baixo 

custo. Dentre os instrumentos de avaliação da atividade física que 

utilizam informações fornecidas pelas pessoas (questionários, entrevistas 

e diários), destaca-se o questionário como instrumento que oferece dados 

de duração, freqüência, intensidade e tipo da atividade. Nesse sentido, 

vários estudos têm sido desenvolvidos procurando validar questionários 

de atividade física em diferentes grupos populacionais (crianças, adultos 

e idosos) (WASHBURN et ai. 1999, 2003; BOREHAM e RIDDOCH 2001; p ARDINI 

et ai. 2002; FLORINDO e lATORRE 2003). 

Identificou-se na literatura, três estudos que propõem questionários 

de atividade física em gestantes. WILDSHUT et ai. (1993), em estudo 

exploratório com 100 gestantes inglesas, avaliaram a atividade física, 

incluindo atividade doméstica, durante o lazer e no trabalho, bem como a 

percepção do esforço. CHASAN-TABER et ai. (2004) validaram um 

questionário auto-preenchido (Pregnancy Physical Activity Questionnaire) 

com 54 gestantes norte-americanas. Como critério de validação 

concorrente utilizaram o sensor de movimento (acelerômetro uniaxial). 

Um terceiro instrumento, Kaiser Physical Activity Questionnaire para 

mulheres foi adaptado e validado com 61 gestantes, propondo classificar 

as gestantes segundo um escore de atividade física. A proposta de 

SCHMIDT et ai. (2006) tem como intuito utilizar um mesmo instrumento 

para avaliar a atividade física antes e durante a gestação. 

No Brasil, não foram encontrados estudos de validação de 

questionário de atividade física para gestantes. O objetivo do presente 
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estudo é analisar a reprodutibilidade e validade concorrente de um 

questionário que permita quantificar a atividade física de gestantes 

usuárias de serviços públicos de saúde do Município de São Paulo. 

Metodologia 

Foram incluídas no estudo gestantes do segundo trimestre de 

gestação, em decorrência do 1ato de que nesse per\odo iá são 

conhecidos os fatores de risco da mulher e ainda não houve um aumento 

de peso que impossibilite a realização de atividades físicas. A idade 

gestacional foi avaliada pela data da última menstruação (DUM), 

confirmada por ultrassonografia anterior a 208 semana. Foram critérios de 

exclusão do estudo: gestantes com idade inferior a 18 anos, com 

morbidade potencialmente associada à alteração da atividade física 

habitual e não alfabetizadas. 

Ainda que o tamanho da amostra tenha variado de acordo com tipo 

de análise, o menor valor (n=34) permite um poder de teste de 90% para 

detectar um coeficiente de correlação de 0,50, com nível de significância 

de 5% (HULLEY e CUMMINGS 1998). 

As informações foram obtidas mediante entrevistas com duração 

média de 31 minutos, realizadas em duas ocasiões, sendo a segunda 

entrevista (reteste) efetuada para verificação da reprodutibilidade do 

questionário. Após o período de cinco dias foi realizada a segunda 

entrevista. 

As gestantes foram informadas sobre os procedimentos e objetivos 

do estudo e quando concordavam em participar, assinavam o termo de 

consentimento livre e esclarecido, aprovado no Comitê de Ética (Anexo 

1 ). 

O questionário avaliado (Anexo 3) foi elaborado com base nos 

questionários mencionados a seguir: 

• Questionário de WILDSCHUT et ai ( 1993), modificado 

segundo sugestão dos próprios autores incluindo questões 

relacionadas às atividades domésticas; 
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• Suplemento do Minnesota Leisure-Time Physical Activity 

Questionnaire (LPTA) I Household Activities (TAYLOR et ai. 

1978): engloba atividades domésticas; 

• lntemational Physical Activity Questionnaire (IPAQ) versão 

longa (CRAJG et ai. 2003), desenvolvido com o apoio da 

Organização Mundial da Saúde por representantes de 25 

países, para estimar a prática habitual de atividade física de 

populações de diferentes países e contextos sócio-culturais. 

Incluiu-se no questionário duas questões visando a verificar 

a percepção das gestantes quanto à intensidade de 

atividades físicas vigorosas e moderadas. 

Após a entrevista, a gestante foi instruída quanto à utilização do 

monitor de freqüência cardíaca (durante quatro dias) e ao preenchimento 

do diário de atividades físicas (Anexo 4). Esse foi proposto para melhor 

compreensão da relação entre a freqüência cardíaca e as atividades 

realizadas. As gestante~ foram orientadas a não alterar as rotinas diárias. 

O freqüêncímetro Polar® foi utilizado para mensuração da freqüência 

cardíaca minuto a minuto. A freqüência cardíaca é considerada indicador 

fisiológico da atividade física, pois possui relação linear com o consumo 

de oxigênio para muitas atividades (TREMBLAY et ai. 2001 ). Ainda que a 

freqüência cardíaca não seja um método preciso de estimativa do gasto 

energético para todas as atividades diárias, ela pode proporcionar boa 

indicação da intensidade relativa da atividade física. A orientação quanto 

ao uso incluiu a colocação da cinta, a ligação e verificação da efetiva 

gravação, bem como a retirada do equipamento para dormir e tomar 

banho. 

O estudo foi planejado visando facilitar ao máximo a participação 

das gestantes. Como muitas não poderiam retornar ao serviço de saúde 

para devolução dos aparelhos, optou-se por visitas domiciliares para 

realização dos questionários e monitoração do uso do aparelho e 

preenchimento do diário, minimizando assim, falhas na coleta de dados. 

Mesmo quando detectou-se falhas no preenchimento do diário de 
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atividades físicas ou mau uso do equipamento, o questionário foi 

reaplicado e as gestantes permaneceram no estudo de reprodutibilidade. 

O diagrama a seguir expressa as ações realizadas para a coleta de 

dados deste estudo: 

! Informação dos procedimentos e concordância em participar (TCLE). 1 

1 
1 ª Entrevista 

• Questionário de Atividades Físicas (QAF1) 
• Explicação do uso do freqüencímetro 
• Explicação e início do preenchimento do Diário de 

Atividades Físicas (DAF) 

Cerca de uma 
semana 

2ª Entrevista 

1° dia ,-------------...., 

4 
3° dia 

Visitas domiciliares para 
monitoração do uso adequado 
dos equipamentos e correto 
preenchimento do DAF. 

• Reteste QAF2 
• Devolução dos equipamentos e do DAF 

Monitoração do nascimento 
através de telefonemas a 
residência da gestante, próximo à 
data estimada do parto. 

3ª Entrevista - Puerpério 
• QAF3 
• MAQ adaptado 

No questionário foram avaliadas as atividades físicas 

desenvolvidas no trabalho doméstico, no trabalho fora de casa, no lazer e 
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para a locomoção. O tempo despendido em cada atividade foi obtido 

através da multiplicação da freqüência e duração, expresso em minutos 

ou horas por dia. Foi utilizado o Compêndio de Atividades Físicas 

(AINSWORTH et ai. 2000) para quantificar o esforço em MET (equivalente 

metabólico de repouso) em cada atividade questionada. Inicialmente, as 

atividades foram agrupadas segundo a \ntens\dade: sedentár\as (<~.5 

METs), leves (1,5-2,9 METs), moderadas (3,0-6,0 METs) e vigorosas 

(>6,0 METs). As atividades também foram agrupadas pelo tipo: 

ocupacional, domésticas, locomoção e lazer e sedentárias (CHASAN

T ABER et ai. 2004 ). E ainda pelas posturas predominantes: permanência 

na postura ereta e agachada. O tempo e os METs despendidos 

diariamente foram calculados. Para os dados mensurados da freqüência 

cardíaca a cada minuto, a estimativa do MET foi obtida por intermédio de 

equação específica para gestantes, no segundo trimestre, apresentada 

por PIRVANIK et ai. (2002). 

O questionário foi duplamente digitado e corrigido, utilizando o 

programa Epi lnfo versão 6.04. A transcrição dos diários de atividades 

físicas foi duplamente conduzida e comparada para efetiva codificação e 

classificação das atividades. 

Para as análises estatísticas utilizou-se o programa estatístico 

Stata versão 7.0. A análise de reprodutibilidade foi conduzida utilizando

se o coeficiente de concordância Kappa para variáveis qualitativas 

nominais (FLEISS 1981 ) e o coeficiente de correlação intraclasse para 

variáveis quantitativas pela análise de variância (ANOVA) com dois 

fatores (aleatório: gestante e fixo: momento). A seguir foi efetuada a 

plotagem em diagrama de dispersão segundo proposto por BLAND e 

AL TMAN ( 1986) para a verificação da concordância entre as medidas 

obtidas pelos dois métodos: questionário de atividade física e 

frequencímetro. 
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Resultados 

Características da população estudada e comparação com as perdas 

Foram contatadas 115 mulheres no segundo trimestre de gestação 

seguindo os critérios de seleção, tendo ocorrido 32 recusas (28% ). 

Iniciaram o estudo 83 gestantes, no entanto 15 mulheres (18%) 

desistiram. Os principais motivos apresentados para desistência foram o 

incômodo causado pelo uso do frequencímetro e/ou falta de tempo para 

anotar o diário de atividades físicas. Quando as mulheres desistiam da 

participação do estudo em um intervalo da aplicação do primeiro 

questionário muito pequeno (inferior a 24h) o questionário não era 

reaplicado e estas mulheres foram consideradas perdas. 

Houve variação no tamanho amostral nas análises estatísticas. A 

análise de reprodutibilidade do primeiro e segundo questionários 

abrangeu 68 mulheres, e entre o primeiro questionário e o questionário 

aplicado no pós-parto, 34 gestantes. Devido a falha e mau uso do 

equipamento (freqüêncimetro) a avaliação da validade foi realizada com 

dados de 38 gestantes. 

A Tabela 1 mostra o perfil das mulheres estudadas em 

comparação com as perdas de seguimento. 
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Tabela 1. Características das gestantes estudadas e das perdas de 

seguimento. São Paulo, 2004. 

Características das gestantes Amostra Perdas 

estudada (n=68) (n=15) 

Variáveis contínuas Média e desvio Média e desvio pª 

padrão padrão 

Idade (anos) 26,9 ±6,1 24,1 ±5,4 O, 11 

Escolaridade (anos completos de 9,5 ± 3,1 8,3±2,7 0,17 

estudo) 

Número de pessoas no domicílio 3,7±1,6 4,0 ±2,3 0,61 

Peso pré-gestacional (kg) 63,2±12,5 62,0 ± 17,1 0,78 

Altura (cm) 162,7 ±6,0 162,1±6,8 0,75 

Peso (kg) no momento da entrevista 69,5±13,1 66,8±16,3 0,51 

Renda total familiar 1327,2 ± 1924,3 1104,6 ± 831,0 0,71 

IMC pré-gestacional (kg/m2
) 23,6 ±6,5 24,0 ±4,4 0,75 

Variáveis categóricas % % p li 

· Planejaram a gravidez 32,4 26,7 0,53 

Queriam ter o filho 58,8 60,0 0,63 

Primíparas 44,1 33,3 0,63 

Fumavam durante a gravidez 9,2 18,2 0,34 

Trabalharam fora de casa durante a 52,9 46,2 0,88 

gravidez 

a: Teste t; b: Qui-quadrado ou Teste exato de Fisher 

Nas mulheres estudadas a idade variou de 18 a 33 anos. A 

escolaridade média foi de nove anos. Do total de mulheres estudadas, 

22, 1 % moravam sem companheiro. Dentre aquelas com companheiro 

cerca de um terço estava nesta situação a menos de dois anos. 

Mais da metade das gestantes trabalhava fora de casa e dois 

terços dessas estava satisfeita com o trabalho. Quando indagadas sobre 

a modificação da atividade física no segundo trimestre de gestação, a 

maioria das gestantes (70,6%) informou ter diminuído sua atividade física. 

Apenas quatro gestantes (5,8%) referiram aumento da atividade física e 

um quarto da amostra referiu não ter alterado a atividade física. Com 
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relação ao trabalho doméstico, mais da metade das mulheres contava 

com auxílio nessas tarefas. 

Análise de reprodutibilidade do questionário 

As informações quanto ao tempo despendido nas diferentes 

dimensões de atividade física estimado pelo questionário, nos três 

momentos, são apresentadas na Tabela 2. 

Tabela 2. Valores medianos e quartis do tempo despendido em diferentes 

dimensões da atividade física. São Paulo, 2004. 

VARIAVEIS 

Atividades sedentárias 

(min/dia) 

Atividades leves 

(min/dia) 

Atividades moderadas 

(min/dia) 

- Caminhada 

(min/dia) 

Permanência em pé 

parada (min/dia) 

Postura agachada 

(min/dia) 

Questionário 1 

(n=68) 

743,8 

(606,4;929,4) 

284,21 

(141, 1 ;417,3) 

231,9 

(107,0;480,7) 

57,1 

(25,6;117,1) 

114,5 

(65,9;180,0) 

7,1 

{0,5;17, 1) 

Questionário 2 Questionário 3 

(n=68) (n=34) 

756,4 707,1 

(621,6;941,1) (645, 0;926,3) 

218,6 185,7 

(130,2; 378,3) (116,4;359,5) 

230,4 132,0 

(106,1;476,0) (61,2;432,7) 

51,7 79,8 

(28, 7; 145,8) (44,0; 121,8) 

95,5 75,3 

(58,04; 158,9) (34,5;143,8) 

5,4 4,3 

(1,0;17, 14) (0,4;8,6) 

A aparente redução no tempo despendido após o parto nas três 

intensidades agrupadas e a elevação da caminhada, no período pós-parto 

não se confirmou quando a comparação foi feita para as 34 gestantes que 

responderam os três instrumentos. 

Os resultados da análise de reprodutibilidade para as variáveis 

categóricas com uma semana de intervalo (Questionário 1 x 2) e no pós

parto imediato (Questionário 1x3) são apresentadas na Tabela 3. 
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Tabela 3. Análise da reprodutibilidade do questionário de atividade física 

- variáveis categóricas. São Paulo, 2004. 

Questões: Questionário 1 x2 

(n=68) 

Kappa* 

Na qual transpire 

Você Carregando 

pratica objetos pesados 

alguma 

atividade 

física: 

Quão 

Esportiva 

Vigorosa 

Moderada 

Comparando com 

ativa você outras gestantes 

0,56 

0,63 

0,41 

0,32 

0,29 

se Antes de 0,43§ 

considera: engravidar 

Alguém ajuda nas tarefas O, 76 

domésticas 

Kappa ponderado 

0,32-0,79 

0,40-0,87 

0,17-0,64 

0,09-0,55 

0,07-0,52 

0,40-0,88 

0,19-0,66 

0,52-0,99 

Questionário 1 x3 

(n=34) 

Kappa* 

0,46 0,18-0,74 

0,66 0,32-0,99 

0,53 0,19-0,86 

0,08 -0,02-0,39 

0,30-0,98 

0,09-0,76 

0,70 0,36-1 ,00 

A percepção subjetiva do nível de atividade física abrangeu cinco 

respostas: muito mais ativa, mais ativa, tão ativa quanto, menos ativa, 

muito menos ativa comparando com outras gestantes. A concordância foi 

boa quando a comparação foi feita durante a gestação e menor antes de 

engravidar. Resultados satisfatórios foram também verificados para ajuda 

nas tarefas domésticas, realização de atividade física que aumente a 

transpiração ou carregando objetos. 

As questões referentes à prática de atividade física esportiva, 

vigorosa e moderada, adaptadas do IPAQ versão longa, apresentaram 

valores abaixo do esperado, demonstrando dificuldade de compreensão 

pelas gestantes estudadas. 

Quanto à avaliação das variáveis de atividade física segundo 

intensidades de esforço diário, a análise de reprodutibilidade também 

demonstrou bons resultados com uma semana de intervalo (n=68) e no 
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pós-parto imediato (n=34), conforme pode ser observado na Tabela 4. 

Entretanto, a postura, identificada como a permanência em pé e 

agachada obteve valores baixos de correlação intraclasse. 

Tabela 4. Análise da reprodutibilidade do questionário de atividade física, 

mediante o coeficiente de correlação intraclasse (CCI), entre os três 

questionários. São Paulo, 2004. 

VARIAVEIS 

Tempo gasto em atividades 

sedentárias (min/dia) 

Tempo gasto em atividades 

leves (min/dia) 

Tempo gasto em atividades 

moderadas (min/dia) 

Tempo em atividades em 

postura agachada (min/dia) 

· Tempo gasto em caminhada 

(min/dia) 

Tempo em atividades em 

postura em pé parada (min/dia) 

Questionários 1 x 2 

CCI IC(95%) 

0,81 0,70-0,88 

0,85 0,76-0,91 

0,75 0,60-0,85 

0,54 0,20-0,74 

0,80 0,67-0,88 

0,56 0,29-0,73 

Questionários 1 x 3 

CCI IC(95%) 

0,84 0,71-0,91 

0,83 0,70-0,91 

0,73 0,52-0,84 

0,71 0,65-0,90 

0,80 0,65-0,90 

0,74 0,54-0,86 

Os resultados da reprodutibilidade do questionário foram melhores 

na avaliação das variáveis quantitativas quando comparados aos obtidos 

para as variáveis qualitativas nas quais há maior dependência da 

percepção subjetiva. 

Análise de validade do questionário 

As informações quanto ao tempo despendido nas diferentes 

dimensões de atividade física, estimado pelos dois instrumentos 

questionário e freqüencímetro são apresentadas na Tabela 5. 
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Tabela 5. Valores medianos e quartis do tempo despendido em diferentes 

dimensões da atividade física (questionário e frequêncimetro). São Paulo, 

2004. 

VARIAVEIS Questionário 1 

(n=68) 

Freqüencímetro 

(n=38) 

Atividades leves (min/dia) 284,21 (141,07;417,32) 333,30 (268,55;454,74) 

Atividades moderadas (min/dia) 231,93 (106,98;480,71) 214,75 (148,50;340,21) 

As estimativas de atividades sedentárias não foram adequadas 

quando se comparou o questionário e o freqüencímetro como medida 

padrão, visto que o equipamento apresenta falhas de registro quando a 

mulher está em decúbito lateral, conforme relatado pelas gestantes e 

constatado no trabalho de campo. 

Não houve diferença significativa entre os valores obtidos pelo 

questionário e freqüencímetro tanto para atividades leves quanto para 

· moderadas. 

Os diagramas de dispersão com a plotagem dos valores médios 

(abscissa) de tempo despendido em atividades leves (Figura 1) e 

moderadas (Figura 2), pelas diferenças individuais dos instrumentos 

(ordenadas) são ilustrados a seguir. Esse procedimento de análise 

proposto por BLAND e ALTMAN (1986) permite visualizar as diferenças 

médias e os limites extremos de concordância (±2 DP da diferença) 

apresentados na comparação dos instrumentos. 
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Figura 1. Análise comparativa do tempo em atividades leves entre o 

questionário e frequencímetro. 
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A média das diferenças obtidas entre os valores obtidos pelo 

questionário e pelo freqüencímetro se aproximaram de zero nas 

atividades leves. Resultado similar foi obtido para a média das diferenças 

considerando as atividades moderadas com valor próximo de 44 minutos 

por dia. 

Os limites de concordância foram amplos tanto para as atividades 

leves quanto moderadas, aproximando-se de sete e 11 horas por dia 

respectivamente. Além desse fator a maior dispersão dos dados das 

atividades moderadas, com o aumento da magnitude das medidas indica 

menor precisão para valores mais elevados. Nas atividades leves, 

observa-se dispersão adequada dos dados. 
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Figura 2. Análise comparativa do tempo em atividades moderadas 

entre o questionário e freqüencímetro. 
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Os questionários destacam-se como o instrumento mais acessível 

para avaliação da atividade física habitual, pela facilidade de aplicação 

em grandes grupos, pelo menor custo e pela possibilidade de coletar 

informações com relação ao tipo e ao contexto em que são realizadas, 

sendo instrumentos importantes em estudos epidemiológicos. No entanto, 

as características das informações que buscam coletar/obter podem 

sofrer maior variação, pois dependem do relato dos indivíduos e, portanto, 

da memória e da percepção subjetiva em relação ao esforço e duração da 

atividade entre outros aspectos. Assim, quando comparado com outros 

métodos, podem demonstrar maiores problemas quando avaliado quanto 

à reprodutibilidade e validade de seus resultados. 

A utilização de questionários auto-preenchidos tem acurácia 

reduzida em mulheres de menor nível educacional (SCHMIDT et ai. 2006). 

Para minimizar erros de medida foi elaborado manual de instruções 

detalhado e realizado treinamento das entrevistadoras visando a correta 



49 

aplicação do questionário. Ainda assim, possível viés de informação pode 

ocorrer na aplicação do questionário. 

Estudos de validação demandam tempo substancial e cooperação 

por parte dos participantes, tendo em geral elevado número de recusas. 

Nesse estudo, o percentual de recusas foi igual a 28%. Deve-se 

considerar a possibilidade de as mulheres que concordaram em participar 

diferenciem-se da população em geral com relação à acurácia dos níveis 

de atividade física reportados. A perda de seguimento foi igual a 18% não 

havendo diferenças significativas entre o grupo estudado e as perdas. 

Outro fator importante na análise dos resultados é a modificação 

da atividade física habitual que ocorre nesse período, com três quartos 

das mulheres referindo alguma modificação, quando questionadas no 

segundo trimestre de gestação. Esse fato dificulta a mensuração das 

atividades físicas cotidianas, uma vez que, segundo MISRA et ai. (1998) 

modificações importantes ocorrem nos dois primeiros trimestres de 

gestação. 

Os erros em replicar as estimativas do questionário podem ter 

diversas fontes. Primeiramente o curto intervalo de tempo entre as 

aplicações do questionário (cerca de uma semana) pode ter influenciado 

a memória da mulher e resultar em melhores coeficientes de correlação. 

Por outro lado, a utilização de equipamento e preenchimento do diário de 

atividades físicas podem ser fatores modificadores, tanto da percepção da 

gestante quanto no tocante à modificação das próprias atividades diárias. 

Para minimizar esses problemas foi também analisado o período pós

parto. 

É importante mencionar a enorme dificuldade na análise dos 

diários de atividades físicas, ainda que tenham sido excluídas mulheres 

não alfabetizadas, devido ao preenchimento incorreto. A listagem de 

diferentes atividades no mesmo período de tempo foi freqüente. Este fato 

dificultou a quantificação exata da duração, início e término de cada 

atividade e impossibilitou a utilização do diário como parâmetro na 
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interpretação da freqüência cardíaca para cada atividade realizada 

(Anexo 4). 

O Compêndio de Atividades Físicas (AINSWORTH et ai. 2000), 

proposto como sistema de classificação e padronização das intensidades 

segundo o equivalente metabólico de repouso (MET), não foi 

desenvolvido para determinar com precisão o custo energético individual 

das atividades físicas. No entanto, verifica-se que muitos profissionais e 

pesquisadores o utilizam para expressar o gasto energético em relação 

ao peso corporal e realizar prescrição de exercício. Dentre as críticas 

quanto à sua utilização para estimativa do gasto energético, encontra-se 

a superestimação em grupo heterogêneo de indivíduos (BYRNE et ai. 

2005) ou a subestimação em indivíduos obesos (LEENDERS et ai. 2000). 

Por esse motivo, a presente análise utilizou o Compêndio como uma 

estratégia de classificação das atividades físicas, apenas para analisar o 

tempo despendido nas várias dimensões de atividade física. 

Os resultados de reprodutibilidade encontrados com relação às 

questões qualitativas do questionário em três momentos foram 

satisfatórios somente para três questões: carregar objetos pesados, como 

percebia seu nível de atividade física durante a gestação e ajuda nos 

serviços domésticos. Os coeficientes de concordância Kappa entre Q1 e 

Q2 situaram-se na faixa de classificação médio para bom, de 0,40 a 0,75 

(COHEN, 1960). Estes dados estão de acordo com os resultados 

apresentados por WILDSHUT et ai. (1993), exceção feita às questões 

subjetivas com desempenho insatisfatório em seu estudo. 

No tocante às variáveis quantitativas, a análise de correlação 

intraclasse apresentou bons resultados na reprodutibilidade do 

questionário. Entretanto atividades agrupadas como permanência em pé 

apresentaram valores abaixo do esperado. Ainda que a maneira de 

agrupar as diversas atividades diárias tenha sido diferente, os resultados 

obtidos por ScHMIDT et ai. (2006) nas atividades agrupadas foram 

semelhantes, variando de 0,76 para atividades habituais a 0,86 para 

ocupacionais. 
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Muitos estudos utilizam inapropriadamente o coeficiente de 

correlação produto momento como indicador de concordância entre dois 

instrumentos. Assim o fizeram, os recentes estudos de validação de 

questionários de atividade física em gestantes, de CHASAN-TABER et ai. 

(2004) e SCHMIDT et ai. (2006), os quais apresentam bons coeficientes de 

correlações de Pearson e Spearman. No entanto, a relação linear não 

considera e diferencia a inclinação dos pontos, nem diferenças 

sistemáticas entre os instrumentos que podem afetar substancialmente a 

concordância (HALLAL e VICTORA 2004). A análise proposta por BLAND e 

AL TMAN ( 1986) é mais adequada, pois considera os valores médios 

obtidos em cada método em relação à diferença obtida entres eles, 

verificando o grau de concordância entre os dados obtidos. 

Pequena diferença foi verificada na comparação entre as médias 

dos valores do questionário com a freqüência cardíaca, cujos valores se 

aproximavam de zero, tanto para as atividades leves quanto moderadas. 

Porém, a verificação dos limites de concordância (± 2 desvios padrão) 

indica grande variação, mais de 1 O horas diárias para atividades 

moderadas e sete horas para as atividades leves, representando quase 

um terço do total diário. Ainda que a maioria dos pontos encontre-se 

dentro dos limites, esses valores apontam para variabilidade individual 

demasiadamente elevada nas medidas do tempo despendido nas duas 

dimensões da atividade física entre os instrumentos. 

Em relação à disposição gráfica, dispersão adequada dos dados é 

observada nas atividades leves indicando que as diferenças não variaram 

de maneira sistemática em toda a faixa de medida. Por outro lado, os 

dados obtidos nas atividades moderadas sugerem maior variabilidade. 

Além disso, a inclinação dos pontos indica tendência a aumento da 

diferença à medida que aumenta o tempo despendido. 

Esse resultado discordante entre métodos também foi encontrado 

por STEIN et ai. (2003) ao analisarem 56 mulheres, com o objetivo de 

descrever padrões de gasto energético durante a gestação e verificar a 

validade concorrente de três métodos de estimativa. Os autores 
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verificaram que a estimativa do gasto energético subestimou os valores 

obtidos com o sensor de movimentos (acelerômetro) e superestimou os 

valores baseados no recordatório de atividades físicas quando 

comparados com a estimativa da freqüência cardíaca mensurada, em 

ambos grupos e períodos da gestação. A análise estatística apresentou 

coeficientes de correlação de Pearson (pairwise) entre 0,07 e 0,81 . 

Segundo os autores, os três métodos são sensíveis às variações do gasto 

energético durante cada atividade. O recordatório de atividade física e o 

sensor de movimento (acelerômetro), bastante utilizados em estudos 

epidemiológicos para categorizar a atividade física de gestantes, 

apresentaram diferenças em relação à freqüência cardíaca. 

A opção por um método de referência é o ponto crítico na análise 

das informações para a validação de um instrumento, considerando que 

esse · deverá mensurar com a maior acurácia possível as várias 

dimensões da atividade física. Os resultados confirmam a falta de um 

padrão ouro para mensuração da atividade física. Ainda que a 

mensuração da freqüência cardíaca tenha sido utilizada como uma 

medida objetiva, ela deve ser considerada medida indireta da atividade 

física. A comparação das estimativas tanto no freqüêncímetro quanto no 

questionário são influenciadas por erros de medida. Adicionalmente, 

alteração da freqüência cardíaca com fatores externos ao esforço físico, 

tal como situações nas quais o indivíduo é tomado de sobressalto. Bem 

como, a solicitação de retirada do equipamento em atividades na água e 

ao dormir somada às falhas de registro do equipamento em decúbito 

lateral também podem ter afetado os resultados. Outra falha detectada diz 

respeito à superestimação da medida com a proximidade de motor em 

funcionamento (carro/ônibus). 

Além disso, a freqüência cardíaca em gestantes apresenta 

significativas alterações fisiológicas inerentes à gestação como o 

aumento do volume plasmático. Os cuidados tomados no presente estudo 

incluíram a mensuração no mesmo trimestre da gestação, utilização de 

equação proposta para gestantes no mesmo período (PIRVANIK et ai. 
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2002) e seleção de equipamento (Polar) acurado (ACHTEN e JEUKENDRUP 

2003). 

Ao analisar o questionário proposto por CHASAN-TABER et ai (2004), 

o auto-preenchimento restringe a utilização em mulheres de menor 

escolaridade, parcela expressiva da nossa população. Diferenças sócio

econômicas podem impossibilitar a sua utilização, visto que as categorias 

estabelecidas a priori no questionário subestimam a realização, por 

exemplo, de atividades domésticas pesadas e leves. A categoria mais 

elevada do questionário corresponde a três ou mais horas por semana, e 

as gestantes de nosso estudo apresentaram mediana igual a quatro e 

seis horas por semana. 

SCHMIDT et ai. (2006) utilizaram o Kaiser Physical Activity 

Questionnaire, questionário previamente validado para mulheres para 

avaliar a atividade física total por intermédio de um índice. Essa 

metodologia reduz a possibilidade de proposições e recomendações 

específicas para atividade física. Em estudo anterior no qual atividades 

em pé puderam ser detalhadas, identificou-se associação específica da 

atividade de lavar roupa com o peso inadequado ao nascer (T AKITO et ai. 

2005). 

As análises do presente estudo parecem assegurar a 

reprodutibilidade do questionário de atividade física para gestantes. 

Entretanto, com relação à validação, a comparação com os resultados 

obtidos pelo frequencímetro - instrumento disponível na época da coleta 

de dados - não mostrou graus de concordância adequados. São 

necessários estudos que utilizem metodologia estatística semelhante à 

aqui empregada e instrumentos mais adequados de medida de atividade 

física. É possível supor que o questionário de atividades físicas proposto 

por esse estudo possa ter resultados satisfatórios quando comparado a 

outros métodos de medida mais precisos, tais como acelerômetro triaxial 

ou água duplamente marcada. Mais estudos são necessários para a 

identificação de metodologias adequadas de mensuração da atividade 

física durante a gestação em estudos epidemiológicos. 
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Artigo Ili. 

Atividade tisica durante a gestação e baixo peso ao nascer: 

um estudo de casos e controles. 
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Resumo 

Objetivos: Identificar e medir a magnitude dos riscos de baixo peso 

ao nascer e prematuridade associados a características da atividade física, 

abrangendo as diferentes dimensões (ocupacional, doméstica, lazer e 

locomoção) em gestantes de baixa renda. Métodos: Trata-se de estudo de 

caso-controle desenvolvido em três hospitais de grande porte do município 

de São Paulo. Foram estudados 273 recém-nascidos de baixo peso e 546 

controles e sub-amostra dos casos (n=117) com idade gestacional inferior a 

37 semanas e seus controles não prematuros (n=234). As Informações 

foram obtidas mediante entrevistas com as puérperas e transcrição de dados 

dos prontuários. Para detectar o efeito-líquido de cada fator em estudo, 

realizou-se análise de regressão logística múltipla condicional e 

hierarquizada. Tais fatores e as possíveis variáveis de confundimento foram 

agrupados em blocos, ordenados segundo a precedência com que influiriam 

o peso ao nascer. Adotou-se p<0,20 para seleção das variáveis de controle 

e p<0,05 para identificação de associação estatisticamente significativa entre 

fatores de estudo e desfechos estudados. Resultados: Foi identificada 

como fator de proteção para baixo peso ao nascer a realização de atividades 

leves por 3% a 7 horas diárias (OR ajustado=0,73; IC95%:0,49-1,11) e mais 

de 7 horas diárias (OR ajustado=0,64; IC95%:0,42-0,99}, para a qual 

identificou-se relação do tipo dose-resposta (p de tendência=0,046). A 

realização de atividades domésticas associou-se tanto ao baixo peso ao 

nascer quanto a prematuridade (p de tendência=0,007 e 0,035, 

respectivamente). Foi detectado efeito de proteção de prematuridade da 

caminhada no lazer por menos de 20 minutos diários (OR ajustado=0,44; 

IC95%:0,21-0,90) e 20 ou mais minutos diários (OR ajustado=0,36; 

IC95%:0, 16-0, 78). Conclusões: Evidenciou-se que a atividade física durante 

o segundo trimestre de gestação exerce efeito independente sobre o baixo 

peso ao nascer e a prematuridade. 

Descritores: baixo peso ao nascer, prematuridade, atividade física, 

gestação 
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Introdução 

O peso ao nascer representa importante questão de saúde pública, 

tanto em países desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento, 

sendo o fator que mais exerce influência sobre o estado de saúde, nutrição e 

as chances de sobrevivência das crianças (McCoRMICK 1985). Associa-se 

também à ocorrência de doenças crônicas na idade adulta (GODFREY e 

BARKER 2000). 

É importante destacar que nas duas últimas décadas, contrariamente 

à tendência declinante de vários indicadores de saúde - mortalidade infantil, 

desnutrição pós-natal e desnutrição em mulheres adultas - o baixo peso ao 

nascer (BPN), inferior a 2.500 gramas, tem mostrado prevalência estável ou 

em elevação em municípios da Região Sudeste e Sul do Brasil - como São 

Paulo, Pelotas e Ribeirão Preto. Elevação na prevalência de BPN foi 

também registrada em países desenvolvidos, entre eles Canadá e EUA 

(SILVA et ai. 1998; MONTEIRO et ai. 2000; BRANUN e SCHOENDORF 2002; 

BARROS et ai. 2005). 

Ao analisar os processos que podem ocasionar elevação na 

incidência de BPN, da restrição do crescimento intrauterino (RCIU) e da 

prematuridade, BARROS et ai. (2005) observaram em Pelotas, nas duas 

últimas décadas, discreta elevação na prevalência de baixo peso ao nascer 

e acentuada na prematuridade (6,3% em 1982 para 16,2% em 2004). A 

RCIU manteve-se inalterada. 

Segundo KRAMER ( 1987), a causalidade para o baixo peso ao nascer 

é multifatorial. Entre seus determinantes destacam-se condições sócio

econômicas desfavoráveis, baixo peso da mãe no início da gestação, baixa 

estatura materna, doenças como malária, infecção genital, hipertensão 

arterial, tabagismo, falta ou deficiência da assistência pré-natal, 

antecedentes reprodutivos desfavoráveis, a ocorrência de gravidez múltipla, 

uso de drogas ilícitas, estresse, falta de apoio psicossocial e atividade física 

excessiva durante a gestação (KRAMER 1987; BERKOWITZ e PAPIERNIK 1993; 

KRAMER et ai. 2001; MONAGHAN et ai. 2001 ). 
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Em recente estudo de revisão sistemática da literatura sobre atividade 

física materna durante a gestação e baixo peso ao nascer, prematuridade e 

restrição de crescimento intra-uterino, TAKITO (2006a) confirmaram os efeitos 

deletérios do esforço físico excessivo tanto no trabalho (SAUREL-Cue1zoLLES 

e KAMINSKI 1991 ; KOEEMESTER et ai. 1995; SPINILLO et ai. 1996; 

TUNTISERANEE et ai. 1998; WERGELAND et ai. 1998) quanto no lazer (CAMPBEL 

e MOTTOLA 2001 ; MAGANN et ai. 2002). De forma concomitante, diversos 

estudos apontaram efeito igualmente prejudicial decorrente de atividade 

física insuficiente nas atividades de lazer {MAGANN et ai. 1996; SCHRAMM et 

ai. 1996, CAMPBEL e MonoLA 2001) ou mesmo devido ao tempo excessivo 

despendido assistindo televisão (MISRA et ai. 1998). Estes resultados falam a 

favor da hipótese de uma curva em U relacionando atividade física e os 

produtos da gestação. Entretanto, a escassez de estudos que considerem 

simultaneamente todas as dimensões da atividade física (ocupacional , 

doméstica, no lazer e de locomoção) impedem que a referida hipótese seja 

devidamente avaliada. 

Neste estudo pretende-se avaliar a influência das quatro dimensões 

da atividade física (ocupacionais, domésticas, no lazer, e de locomoção) em 

gestantes usuárias de serviços públicos do município de São Paulo sobre o 

baixo peso ao nascer e a prematuridade. 

Métodos 

Tipo de delineamento 

Trata-se de um estudo de casos e controles desenvolvido em três 

hospitais públicos de grande porte do município de São Paulo (sendo um 

deles referência para gestações de alto risco). Foram estudados 273 casos 

(recém-nascidos com peso ao nascer inferior a 2.500 gramas) e 546 

controles (peso ao nascer maior ou igual a 2.500 gramas). Este tamanho 

amostral conferiu ao estudo poder de teste de 80% para detectar um odds 

ratio igual ou superior a 1,7, com nível de significância de 5%, para uma 

exposição afetando entre 20 e 50% dos controles. Uma sub-amostra dos 
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recém-nascidos com baixo peso foi selecionada para estudar a 

prematuridade, totalizando 117 casos (recém-nascidos com peso ao nascer 

inferior a 2.500 gramas e idade gestacional inferior a 37 semanas) com dois 

controles não prematuros (n=234). O menor tamanho amostral conferiu a 

esta análise um poder de teste de 80% para detectar um odds ratio igual ou 

superior a 2,2, com nível de significância de 5% para uma exposição 

afetando entre 20 e 50% dos controles. 

Foram critérios de exclusão do estudo: nascimentos gemelares, 

puérperas com idade inferior a 18 anos, natimortos ou recém-nascidos com 

malformação congênita aparente ao nascimento. 

Os casos foram selecionados nos livros de registro de partos dos 

centros obstétricos e os dois controles foram identificados dentro do mesmo 

hospital. Os controles foram sorteados em período de até 48 horas após o 

nascimento do caso, dentre os nascidos vivos com peso igual ou superior a 

2.500 gramas. 

As informações foram obtidas mediante entrevistas realizadas com as 

mães dos casos e dos controles durante sua permanência no hospital, 

utilizando questionário pré-testado. O questionário de atividades físicas 

(Anexo 3) proposto por TAKITO (2006b) foi utilizado para aferição das 

variáveis de exposição. Vale lembrar que a atividade física estudada refere

se a uma semana típica do segundo trimestre da gestação, momento em 

que a influência sobre o crescimento fetal é mais expressiva. Informações 

complementares foram transcritas dos prontuários das gestantes e dos 

recém-nascidos. 

As entrevistas foram conduzidas por seis entrevistadoras treinadas. A 

coleta de dados foi supervisionada pela autora, que realizou controle de 

qualidade parcial de 5% das entrevistas selecionadas de forma aleatória. 

Variãveis dependentes 

A informação do peso ao nascer foi coletada junto ao livro de parto do 

centro obstétrico de cada hospital. A informação da idade gestacional foi 

obtida a partir da entrevista e dos prontuários clínicos. Houve perda da 
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informação em 3, 7% das informações de idade gestacional por falta de 

plausibilidade biológica quando comparada com o peso ao nascer KRAMER et 

ai. {2001 b). A idade gestacional de 83,3% dos nascimentos foi estimada pela 

data da última menstruação, 11,4% por ultrassonografia anterior à 2Q8 

semana e 5,2% por avaliação clínica do recém-nascido. Outra variável de 

interesse foi a condição de prematuridade, identificada pela: idade 

gestacional inferior a 37 semanas. 

Variáveis independentes estudadas 

Foram também coletadas informações sobre condições que 

pudessem exercer efeito de confusão sobre as associações investigadas, 

levando-se em conta variáveis sócio-econômicas {renda per capita, 

escolaridade materna e presença de companheiro), reprodutivas {idade, 

paridade), cor da pele, relacionadas à assistência pré-natal (número de 

consultas), comportamentais (tabagismo, consumo de álcool e drogas 

ilícitas, planejamento da gravidez, atividade sexual durante a gestação) e 

doenças e condições de saúde potencialmente associadas à exposição e ao 

desfecho (hipertensão arterial, infecções não tratadas, sangramento, rotura 

prematura de membranas, depressão e tristeza, repouso em casa por 

indicação médica ou não, uso de medicação via oral ou venosa, internação 

hospitalar). A medida direta da estatura e do peso pós-parto não pode ser 

efetivada devido à condição física de parte das muheres por ocasião da 

entrevista. Informações recordatórias de peso pré-gestacional, estatura e 

ganho ponderai foram coletadas e descartadas da análise por se mostrarem 

inconsistentes. 

Fator de estudo: atividade física. 

De início, procurou-se quantificar o tempo despendido em atividades 

segundo intensidade. Para tanto utilizou-se o compêndio de atividades 

físicas (AINSWORTH et ai. 2000) para verificar o custo energético das 

atividades e agrupá-las conforme o quadro a seguir. 
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Atividades físicas agrupadas segundo a intensidade. 

Intensidades MET Atividades 

Sedentárias 

Leves 

Moderadas 

Vigorosas 

<1,5 Assistir televisão 

Descansar (sentada ou deitada) 

1,5-2,9 Limpeza leve 

Lavar, estender e passar roupa 

Lavar louça 

Cozinhar 

Cuidar e brincar com criança sentada 

Andar devagar, sem inclinação nem peso 

Usar meios de transporte 

Realizar trabalhos manuais 

Trabalhar sentada ou em pé parada 

3,0-6,0 Limpeza pesada (faxina) Varrer casa e quintal 

Limpar carpetes e atividades agachadas 

Cuidar, brincar com criança e carregar no colo 

>6,0 

Andar normal ou rapidamente, com inclinação ou com 

peso 

Trabalhar andando ou carregando objetos 

Subir escadas 

MET: equivalente metabólico 

A seguir, foram apreciadas as atividades desenvolvidas durante a 

gestação no trabalho doméstico, no trabalho fora de casa, no lazer e para a 

locomoção. Buscou-se classificar as mulheres segundo nível de atividade 

física durante a gestação: sedentárias, pouco ativas, ativas e muito ativas 

(com atividades vigorosas), através dos múltiplos da taxa metabólica basal 

(WHO/FAO 2003). 

O estudo abrangeu o tempo, obtido através da multiplicação da 

freqüência e duração das atividades, expresso em minutos ou horas por dia, 

e apresentado em geral por meio de quartis ou tereis para as seguintes 

modalidades de atividades: 

- Caminhadas: no lazer (passeando ou se exercitando), sem 

carregar peso (incluindo caminhada para o trabalho, durante 

o trabalho, levando criança à escola) e carregando peso 
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(fazendo compras com peso, no trabalho com peso e com 

criança no colo). 

- Caminhada no lazer (passeando ou se exercitando) 

- Atividades domésticas 

- Assistir televisão (sentada ou deitada) 

Como a gestação é um período de grandes transformações físicas e 

psicológicas, consideraram-se também alterações no padrão de atividade 

física durante a gestação, seja por recomendações ou contra-indicações 

clínicas, seja pela disposição individual. As informações foram obtidas por 

meio de questionamento feito às mulheres quanto à modificação da 

atividade física e da freqüência da atividade sexual no decorrer da gestação. 

A percepção subjetiva da atividade física da mulher foi verificada com 

uma questão, que enfocava a comparação com outras mulheres, em cinco 

categorias. A categoria intermediária "tão ativas quanto as outras gestantes" 

foi agrupada junto com as categorias "menos" e "muito menos ativas", pois o 

cruzamento desta questão com os múltiplos da taxa metabólica basal, 

mostrou que 70% das mulheres que se referiam "tão ativas quanto as 

outras" eram classificadas como sedentárias. Dificuldades de compreensão 

ou o meio ambiente da mulher, tendo um grupo menos ativo como 

comparação, podem ter ocasionado essa diferença na classificação. 

Análise estatística 

Os Odds Ratios brutos e ajustados e seus respectivos intervalos de 

confiança de 95% para os desfechos estudados foram estimados mediante 

análise de regressão logística condicional considerando o pareamento por 

hospital (SCHLESSELMAN 1982). A condução da análise múltipla ocorreu de 

maneira hierarquizada seguindo procedimento de VICTORA et ai. ( 1997), com 

ajuste pelas covariáveis estudadas que mostraram associação com as 

variáveis resposta com p<0,20 na análise univariada. A significância 

estatística das variáveis incluídas nos modelos foi avaliada pelo teste da 

razão de máxima verossimilhança (CLAYTON e HILLS 1993), com nível crítico 
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de p inferior a 5%. Testes de tendência linear foram executados quando 

apropriados. 

O modelo teórico dos determinantes de baixo peso ao nascer 

desenvolvido por SANTOS (1995) foi adaptado ao presente estudo e orientou 

a ordem de inclusão dos blocos de variáveis para a modelagem (FIGURA 1 ). 

Os fatores do bloco mais distal, sócio-econômico, foram os primeiros a 

serem incluídos no modelo. Aqueles que guardaram associação (p<0,20) 

com o desfecho permaneceram como variáveis de ajuste dos blocos 

hierarquicamente inferiores. Da mesma forma, as variáveis do grupo de 

características biológicas e reprodutivas maternas que mantiveram 

associação significativa com a variável resposta para os fatores internos ao 

bloco e para os fatores do bloco socioeconômico permaneceram e passaram 

a constituir variáveis de controle das análises subseqüentes. Procedimento 

análogo foi adotado para os dois blocos mais proximais (variáveis 

indicadoras de morbidade, comportamento materno e cuidados de pré

natal). 

O projeto foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Saúde Pública e dos hospitais onde foi realizado o estudo 

(Anexo 1). 



Figura 1. Marco teórico da causalidade do baixo peso ao nascer (SANTOS 

1995). 

Indicadores de 

Variáveis socioeconômicas 
Renda familiar 
Escolaridade materna 
Presença de companheiro 

Variáveis biológicas materna 
e reprodutivas 

Idade 
Cor da pele 
Paridade 

Comportamento matemo 
Consumo de cafeína 
Tabagismo 
Consumo de bebidas alcoólicas 
Atividade sexual na gravidez 
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Morbidade materna 
Hipertensão arterial 
Infecção urinária 
Sangramento 
Rotura prematura de 

Trabalho remunerado ._. Cuidados de pré-natal 
Atividade física (doméstica, Número de consultas 

ocupacional, de lazer e 
membranas de locomoção) 

Depressão ou tristeza ----------------91. 

l~~i~~ l /------

Resultados 

Na Tabela 1 apresentam-se os resultados das análises univariadas 

entre cada uma das variáveis de controle e o baixo peso ao nascer. Todas 

as variáveis socioeconômicas e maternas biológicas e reprodutivas foram 

selecionadas para as análises múltiplas posteriores, exceção feita à renda 

familiar per capita e paridade. Foi mais freqüente entre os casos a condição 

de baixa escolaridade materna, ausência de companheiro, idade superior a 

35 anos, cor da pele negra. Entre as variáveis do bloco de comportamento 

materno, foram selecionadas para as análises múltiplas, o tabagismo e a 
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redução da atividade sexual. Também foram selecionadas para as análises 

múltiplas todas as variáveis do bloco de indicadores de morbidade materna e 

pré-natal, exceto a realização de repouso em casa. Todas as variáveis 

indicadoras de morbidade, o tabagismo e a baixa freqüência a pré-natal 

foram mais freqüentes entre os casos. A redução da atividade sexual 

ocorreu mais frequentemente nos controles. 

Na Tabela 2 apresentam-se os resultados das análises brutas entre 

as variáveis de atividade física e o baixo peso ao nascer. As análises 

ajustadas exibidas na Tabela 3, são apresentadas em dois modelos 

multivariados diferentes devido à alta colinearidade entre as variáveis 

atividades leves e atividades domésticas, incluídas nos modelos I e Il, 

respectivamente. 

Na Tabela 2, verifica-se efeito de proteção da duração das atividades 

leves sobre o baixo peso ao nascer. Esta relação é do tipo dose resposta 

com p de tendência igual a O,CX)1. O ajuste pelas variáveis de 

confundimento, apresentado na Tabela 3, confirma a tendência do efeito de 

proteção, mas evidencia redução da significância estatística (p de tendência 

linear igual a 0,046). A caminhada no lazer apresenta, na análise univariada, 

efeito de proteção que não chega a alcançar significância estatística na 

análise múltipla (p=0,099). Reduzir a atividade física no decorrer da 

gestação associou-se negativamente ao baixo peso ao nascer na análise 

univariada, permanecendo no modelo I como variável de ajuste. 

Na análise univariada das variáveis incluídas no modelo Il, detectou

se associação negativa entre a duração das atividades domésticas e o baixo 

peso ao nascer a qual se intensificou após ajuste pelas variáveis de 

confundimento com p=0,007 no teste de tendência linear. A percepção 

subjetiva da atividade física durante a gestação apontou como condição de 

risco para o baixo peso ao nascer "ser muito mais ativa" ou "ser menos ativa" 

em relação à categoria de mulheres que se auto-classificavam como ativas. 

Esta associação foi significativa na análise bruta (p=0,048), mas perdeu 

significância estatística na análise múltipla (p=O, 131 ), permanecendo como 

variável de ajuste. As demais variáveis: duração das atividades sedentárias 
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e moderadas, assistir televisão, caminhada, percepção subjetiva da 

atividade física prévia à gestação e a intensidade da atividade física 

(avaliada por múltiplos da taxa metabólica basal) não se associaram ao 

baixo peso ao nascer na análise bruta. 

As Tabelas 4 e 5 mostram os resultados das análises brutas e 

ajustadas realizadas em uma sub-amostra de recém-nascidos prematuros 

(n=117) extraídos do total de casos de baixo peso (n=273) e respectivos 

controles não prematuros (n=234). Vale mencionar que as variáveis 

selecionadas como de ajuste foram as mesmas incluídas na análise múltipla 

quando o desfecho foi o baixo peso ao nascer para os blocos 

socioeconômico e variáveis biológicas. No bloco de indicadores de 

morbidade permaneceram como variáveis de ajuste hipertensão arterial, 

sangramento, rotura prematura de membranas e internação hospitalar. No 

bloco de variáveis comportamentais, o trabalho remunerado. 

Os resultados vistos na Tabela 5 referem-se aos dois modelos que 

incluem as variáveis de exposição 1 e li. Verifica-se na análise univariada 

associação negativa estatisticamente significativa entre duração das 

atividades leves e prematuridade, a qual não se mantém após ajuste pelas 

variáveis de confundimento. Na análise univariada verifica-se efeito de 

proteção da realização de caminhada no lazer. Esta relação é do tipo dose 

resposta com p de tendência igual a 0,018. O ajuste pelas variáveis de 

confundimento torna ainda mais evidente o efeito de proteção. 

Com relação às variáveis do modelo II, detectou-se, na análise 

univariada, associação negativa entre a duração das atividades domésticas 

e a prematuridade do tipo dose resposta com p de tendência igual a 0,053, a 

qual se mantém após ajuste para as variáveis de confundimento (p=0,035). 

As demais variáveis de duração das atividades sedentárias, moderadas, 

assistir televisão, caminhada agrupada, redução da atividade física, 

percepção subjetiva da atividade física, tanto prévia quanto na gestação, e a 

intensidade da atividade física não mostraram associação com a 

prematuridade na análise bruta. 
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Discussão 

Serão abordados de início aspectos relacionados à validade do 

estudo e a seguir os resultados propriamente ditos. Tratando-se de estudo 

sobre fatores de risco para desfecho reconhecidamente multicausal, 

impõem-se duas questões cruciais para a validade interna dos resultados 

obtidos: o controle do efeito dos diversos potenciais de fatores de confusão e 

a qualidade dos indicadores adotados para expressar a atividade física 

materna. Com relação à primeira questão foi possível obter algumas 

informações a respeito dos determinantes clássicos do baixo peso ao 

nascer. Considerando-se que a identificação das variáveis de controle foi 

abrangente e a análise estatística realizada por procedimento 

particularmente indicado para eventos multicausais - análise hierarquizada -

é pequena a possibilidade de que os odds ratios ajustados obtidos estejam 

distorcidos por fatores de confundimento não considerados ou 

impropriamente controlados. 

Quanto à questão da validade operacional dos indicadores 

empregados para expressar a atividade física materna, deve-se lembrar que 

não existiam, por ocasião do planejamento do estudo, questionários e 

indicadores referendados. O questionário adotado foi elaborado com base 

em cuidadosa revisão da literatura, tendo sido realizado estudo que mostrou 

bons resultados de reprodutibilidade, mas validade inadequada quando 

comparado ao instrumento de medida objetiva da freqüência cardíaca como 

parâmetro da atividade física. O instrumento utilizado, freqüêncimetro (Polar) 

apresentou problemas como aferidor objetivo da freqüência cardíaca (TAKITO 

2006b). 

Ainda que diversas medidas tenham sido tomadas para minimizar 

potenciais erros sistemáticos, deve-se considerar prováveis limitações deste 

estudo para a interpretação dos resultados. A realização de entrevista no 

puerpério, buscando informações do segundo trimestre de gestação, pode 

aumentar o viés de memória, embora as entrevistadoras tenham sido 

treinadas visando minimizar esta questão. Ainda que, as puérperas não 

tivessem conhecimento da hipótese do estudo, não foi possível o cegamente 



71 

dos entrevistadores aos desfechos, pois os mesmos selecionavam casos e 

controles. 

Com relação aos resultados do presente estudo, verificou-se 

influência da atividade física durante a gestação sobre o baixo peso ao 

nascer e a prematuridade. A tendência à redução do risco à medida que 

aumenta o tempo despendido em atividades leves é confirmada para o baixo 

peso ao nascer, com relação do tipo dose-resposta. Realizar sete ou mais 

horas diárias de atividades leves representa redução de cerca de um terço 

no risco de baixo peso ao nascer, em relação a despender menos de 3 % 

horas. A comparação destes resultados com os da literatura é dificultada 

pela diversidade de métodos de aferição da exposição e pelo fato de poucos 

estudos terem avaliado a atividade física de forma global enfocando suas 

quatro dimensões: tarefas domésticas, lazer, locomoção e ocupacional. O 

estudo de MAGANN et ai. (1996), utilizando o gasto energético diário, detectou 

aumento do risco de prematuridade (OR=1,61[IC95'l(,:1,15-2,26]) para as 

mulheres menos ativas. BARNES et ai. (1991) analisando a idade gestacional 

de maneira contínua detectaram associação positiva com o gasto energético 

em atividades ocupacionais e domésticas. KLEBANOFF et ai. (1990), 

estudando uma única dimensão da atividade física também detectaram 

redução da prematuridade associada ao tempo de trabalho leve, com um 

efeito do tipo dose-resposta (p tendência = 0,019). Outros estudos, de 

qualidade metodológica inferior, não detectaram associação do peso ao 

nascer com a realização de atividades domésticas de leve intensidade 

(AGAFM/AL et ai. 2001) e a atividade física auto-classificada (RosE et ai. 

1991 ). 

No presente estudo, verifica-se que as atividades leves representam 

quase a metade ( 46%) das atividades físicas diárias das mulheres no grupo 

de controles, sendo as atividades sedentárias, menos de 27% e as 

moderadas, 15%. Dentre as atividades identificadas como de leve 

intensidade destacam-se: cozinhar e lavar louça (40%), limpeza leve (21 %) e 

cuidados com a roupa (16%). 
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Com relação às atividades domésticas (35% das atividades diárias), 

detectou-se proteção de cerca de 50% para as mulheres que realizavam 

mais de 4 horas ao dia, em relação às que executavam menos do que 2 

horas diárias. Esta proteção foi confirmada tanto para o baixo peso ao 

nascer quanto para a prematuridade. T ai efeito se manteve após ajuste 

pelas variáveis de confusão (p de tendência linear = 0,007 e 0,035, 

respectivamente). Estes resultados coincidem com os achados por CAVALLI e 

TANAKA (2001) em gestantes multíparas. Estes autores detectaram proteção 

para prematuridade nas mulheres que não contavam com ajuda no trabalho 

doméstico (OR= 0,23 [IC95%:0,07;0,74]) e para aquelas que contavam com 

ajuda parcial, sendo responsável por mais da metade das tarefas 

domésticas (OR= 0,31 [IC95%:0, 11 ;0,88)). Utilizando a questão do auxílio nas 

tarefas domésticas como indicador da atividade doméstica da gestante, 

LAUNER et ai. (1990) identificaram risco de nascimento de crianças pequenas 

para idade gestacional superior a 1, 7 para as mulheres que referiam não ter 

ajuda em casa. Esta variável, provavelmente se associa negativamente aos 

desfechos por relacionar-se mais com as atividades vigorosas e 

extenuantes, das quais as mulheres com ajuda nas tarefas domésticas são 

provavelmente poupadas. Contrariamente a estes resultados, RABKtN et ai. 

( 1990) não detectaram associação das atividades domésticas agrupadas 

(leves, moderadas e vigorosas) com o peso ao nascer. Esse fato 

possivelmente deve-se à inadequada mensuração desta atividade. 

Conforme observado, em estudo de coorte por nós realizado (TAKITO 

et ai. 2005) no município de São Paulo com 153 gestantes de baixa renda, 

usuárias de serviço público de pré-natal, a realização de atividades físicas 

vigorosas consideradas prejudiciais ao bem estar materno e fetal (CLAPP e 

CAPELESS 1990), foi quase inexistente. No presente estudo, apenas seis 

mulheres referiram despender mais de 1 O minutos por dia em atividades 

dessa natureza. A comparação com os diversos estudos que detectaram 

associação de exercício/esforço moderado-vigoroso com a saúde materno

fetal ficou comprometida pela não realização de atividades vigorosas pelas 

mulheres desse estudo. SPtNILLO et ai. (1996) detectaram risco de quase 
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duas vezes e meio associado à RCIU (OR=2,4 [IC95'*':0,36;4,21 ]), ao analisar 

unicamente a atividade ocupacional das mulheres. KOEMEESTER et ai. (1995) 

identificaram redução da idade gestacional associada a maior duração de 

tarefas de alta carga de trabalho físico. MAGGAN et ai. (2002) detectaram 

redução do peso ao nascer de 86 gramas, nas mulheres que realizavam 

exercício vigoroso de maneira obrigatória no treinamento militar. 

Contrariamente, HATCH et ai. (1993) detectaram aumento do peso ao nascer 

com a realização de exercício moderado e vigoroso igual a 124 [IC95'*':-

6;+255) e 276g [IC95'*':+54;+497) gramas, respectivamente. 

As variáveis caminhada no lazer, redução da atividade física durante 

a gestação e percepção subjetiva da atividade física permaneceram nos 

modelos finais de baixo peso ao nascer como variáveis de controle. A 

redução espontânea na duração das atividades físicas perdeu a significância 

estatística no modelo ajustado, não confirmando o efeito de proteção para o 

baixo peso ao nascer, conforme já observado na literatura (CLAPP e 

DICKENSTEIN 1984; SPINILLO et ai. 1996). Em estudo de coorte anterior, foi 

detectado que a redução das atividades físicas ocorreu especificamente nas 

atividades moderadas e vigorosas, o que pode explicar a não influência das 

atividades físicas moderadas no presente estudo (T AKITO et ai. 2005). 

A variável que agrupa a caminhada em suas diversas dimensões não 

se mostrou associada aos desfechos estudados. Analisando separadamente 

a caminhada no lazer (passeando ou exercitando-se) detectou-se proteção 

para a prematuridade, resultando em redução de mais de 50% do risco para 

as mulheres que caminhavam menos de 20 minutos por dia e cerca de dois 

terços para aquelas que caminhavam diariamente 20 ou mais minutos. A 

elevação da proteção para a prematuridade com o aumento do tempo de 

caminhada no lazer apresentou efeito do tipo dose-resposta com p de 

tendência linear igual a 0,003. O efeito da caminhada sobre o baixo peso ao 

nascer não foi significativo na análise ajustada. Diversos estudos, que 

analisaram a caminhada (intencional ou não) detectaram o mesmo sentido 

do efeito protetor de caminhar, considerando a duração, até 50 minutos 

diários, sobre o peso inadequado ao nascer (OR=0,44 [IC95%:0,20-0,98]) 
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(TAKITO et ai. 2005), ou sobre a variável contínua com acréscimo de 35 [8;63) 

gramas para as mulheres que caminhavam de duas a cinco horas por dia 

(HENRIKSEN et ai. 1995). TUNTISERANEE et ai. (1998), analisando atividade 

ocupacional, detectaram aumento de risco para prematuridade analisando 

caminhadas rápidas (OR= 2,4[1C95%:1-5,7]). MISRA et ai. (1998) encontraram 

o dobro de risco de nascimentos prematuros (OR= 2, 1 O [IC95%: 1,38;3,20]), 

analisando a freqüência de caminhada intencional (não necessariamente no 

lazer), por quatro ou mais vezes, na semana. Um diferencial entre os 

resultados da literatura e os apresentados no presente estudo pode ser a 

menor velocidade de deslocamento, visto que a freqüência de caminhada 

rápida no grupo de mulheres que caminhavam no lazer foi apenas 5, 7 %. 

Melhores níveis de condicionamento físico implicam melhor transporte 

e aproveitamento de oxigênio e substratos, o que possibilita ao feto melhor 

suprimento inclusive durante a realização de atividades físicas mais 

intensas. O fato das mulheres realizarem mais atividades leves possibilita a 

manutenção do fluxo sangüíneo, ainda que não haja melhoria do 

condicionamento físico. 

No tocante à hipótese de uma curva em U relacionando atividade 

física e baixo peso ao nascer e prematuridade, os resultados do presente 

estudo permitem confirmar o extremo esquerdo da curva, explicitado pelo 

aumento do risco de baixo peso ao nascer e prematuridade nas mulheres 

menos ativas, que despendem menos tempo em atividades leves, em 

atividades domesticas e com caminhada no lazer. O extremo oposto da 

curva não pode ser testado pelo fato das mulheres estudadas não 

realizarem atividades vigorosas. 

Este estudo mostrou que despender mais tempo em atividades leves 

durante a gestação representa proteção para o baixo peso ao nascer e que 

mais tempo em atividades domésticas associa-se a proteção para o baixo 

peso ao nascer e para a prematuridade. Detectou também efeito de proteção 

da caminhada no lazer para a prematuridade. Vale destacar que esta prática 

é pouco freqüente na população estudada. Apenas um quarto das mulheres 

do grupo controle caminha mais de 20 minutos diários. 
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Nossos resultados suportam os esforços realizados em saúde pública 

para aumentar o nível de atividade física da população em geral. Futuros 

estudos devem ser realizados para confirmar estes achados e avaliar os 

riscos e benefícios da atividade física antes e durante a gestação. São 

particularmente necessários estudos randomizados de intervenção visando 

à redução do sedentarismo para dar subsídios a programas de promoção da 

atividade física em gestantes com vistas à melhoria da saúde materno fetal. 
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Tabela 1. Distribuição de recém nascidos de baixo peso (casos) e controles 
segundo características socioeconômicas, biológicas, reprodutivas, indicadoras 
de morbidade materna, comportamentais e cuidados de pré-natal. São Paulo, 
2005. 

Variáveis CASOS CONTROLES OR bruto IC(95%) p 

n % n % 

Socioeconômicas 

Renda per capita (salários mínimos) 
<0.5 62 25,62 119 24,24 1,30 0,82-2,07 0,612 
0.5- 0.9 82 33,88 153 31,16 1,30 0,84-2,01 0,283* 
1.0-1.4 47 19,42 98 19,96 1,30 0,79-2,13 
~ 1.5 51 21,07 121 24,64 1 

Companheiro 

Não 67 24,54 108 19,78 1,34 0,95-1,88 0,093 
Sim 206 75,46 438 80,22 1 

Escolaridade 
Até 7 anos 98 35,9 158 29,21 1,40 1,03-1,91 0,035 
8 ou mais 175 64,1 383 70,79 1 

Caracterísicas biológicas e reprodutivas maternas 
Idade (anos) 

~ 35 47 17,22 51 9,36 2,08 1,35-3,21 0,001 
< 35 226 82,78 494 90,64 1 

Raça/Cor 
Negra 75 28,52 124 23,48 1,26 0,91-1,76 0,170 
Não negra 188 71,48 404 76,52 1 

Paridade 

Primípara 61 23,11 107 20,38 1,21 0,81-1,81 0,355 
Multípara 203 76,89 418 79,62 1 

Comportamentais maternas 

Tabagismo (número de cigarros por dia) 
~5 50 18,32 51 9,34 2,09 1,38-3,16 0,002 
<5 23 8,42 45 8,24 1,12 0,64-1,95 0,038* 
Não 200 73,26 450 82,42 1 

Consumo de alcool 

Sim 32 11,72 59 10,81 1,10 0,68-1,77 0,685 

Não 241 88,28 487 89,19 1 
Trabalha 

Sim 129 47,25 279 51,1 1,17 0,88-1,57 0,285 
Não 144 52,75 267 48,9 1 

Atividade sexual 
Reduziu 133 48,72 312 57,14 0,70 0,49-1,02 0,053 
Não realizava 68 24,91 115 21,06 1,01 0,67-1,54 
Não modificou 72 26,37 119 21 79 1 
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Variáveis CASOS CONTROLES OR bruto IC(95%) p 
n % n % 

Indicadoras de morbidade materna 
Internação hospitalar 

Sim 68 24,91 66 12,11 2,30 1,59-3,34 <0,001 
Não 205 75,09 479 87,89 1 

Repouso em casa 
Sim 98 35,9 212 38,97 1,13 0,84-1,52 0,424 
Não 175 64,1 332 61,03 1 

Recomendação médica: repouso ou redução da atividade física 
Sim 158 57,88 284 52,21 1,30 0,96-1 ,77 0,09 
Não 115 42,12 260 47,79 1 

Sangramento 
Sim 80 29,3 102 18,72 1,85 1,31-2,63 <0,001 
Não 193 70,7 443 81 ,28 1 

Infecções não tratadas 
Sim 21 7,69 20 3,66 2,25 1, 18-4,31 0,014 
Não 252 92,31 526 96,34 1 

Rotura prematura de membrana 
Sim 46 16,85 36 6,59 3, 11 1,89-5, 11 <0,001 
Não 227 83,15 510 93,41 1 

Hipertensão arterial 
Sim 71 26,1 99 18,2 1,68 1,17-2,41 0,005 
Não 201 73,9 445 81 ,8 1 

Depressão ou tristeza 
Sempre 20 7,33 12 2,2 3,69 1,74-7,81 0,006 
Às vezes 20 7,33 35 6,41 1,24 0,71-2,19 0,007* 
Raramente 88 32,23 181 33,15 1,09 0,78-1,51 
Nunca 145 53,11 318 58,24 1 

Tomou alguma medicação (durante a gestação) 
Sim 178 65,2 296 54,31 1,63 1,20-2,21 0,002 
Não 95 34,8 249 45,69 1 

Cuidados de pré-natal 
Número de consultas 

<6 108 39,56 124 22,71 2,26 1,63-3,12 <0,001 
>=6 165 6044 422 7729 1 
* p de tendência linear 



82 

Tabela 2. Variáveis de atividade tisica materna e baixo peso ao nascer, análise bruta. São Paulo, 
2005. 

VARIAVEL CAffOS ín1[3l ~!;2~!Bs;2L.~~ 'ti=~l OR bruto 19'95%1 e 
a % 

Atividades sedentárias (mia/dia) 
<140 90 32,97 183 31,68 1 0,977 
140-300 95 34,8 190 34,8 1,00 0,71-1,41 0,865* 
<!:300 88 32,23 173 33,52 1,03 0,72-1,49 

Atividades leves (mia/dia) 
<210 99 41 ,42 140 25,64 1 0,0045 
210420 93 34,07 199 36,45 0,67 0,47-0,95 0,001* 
<!:420 81 29,67 207 37,91 0,55 0,38-0,79 

Atividades moderadas (mia/dia) 
<60 96 35,16 192 35,16 1 0,501 
60-150 71 26,01 163 29,85 0,88 0,60-1,29 0,568* 
<!:150 106 38,83 191 34,98 1,1 0,77-1,56 

Assistir televisão (horas/dia) 
Até 1,5 35 29,91 66 28,21 0,93 0,54-1,61 0,802 
De 1,5 a 4,0 40 34,19 83 35,47 1 
Mais de4,0 42 35,9 85 36,32 0,9 0,51-1 ,61 0,731 

Caminhada (agrupada) (mia/dia) 
Não caminha 37 13,55 49 8,97 1 
<20 69 25,27 148 27,11 0,64 0,38-1 ,06 0,280 
20-50 66 24,18 137 25,09 0,64 0,38-1,08 0,196* 
<!:50 101 37 212 38,83 0,63 0,39-1,03 

Caminhada no lazer_intencional (mia/dia) 
Não 146 53,48 252 46,15 1 0,1385 
<20 mia/dia 69 25,27 156 28,57 0,76 0,53-1,08 0,086* 
<!:20 mia/dia 58 21 ,25 138 25,27 0,73 0,51-1,05 

Reduziu a atividade física no decorrer da gestação 
Sim 145 53,11 252 46,24 0,76 0,57-1,02 0,0669 
Não 128 46,89 293 53,76 1 

Atividades Domésticas (horas/dia) 
< 2 horas 77 28,21 112 20,51 1 0,1083 
2-3,9 88 32,23 185 33,88 0,7 0,48-1,03 0,033-
4-5,9 56 20,51 127 23,26 0,65 0,42-0,99 
<!:6 52 19,05 122 22,34 0,63 0,41-0,97 

Múltiplos da Taxa Metabolica Basal 
Sedentária 187 68,5 352 64,47 1,24 0,82-1,88 0,412 
Pouco ativa e ativa 38 13,92 85 15,57 1 0,61-1,70 
Muito ativa 48 17,58 109 19,96 1,01 

Percepção subjetiva da atividade física na gestação 
Muito mais ativa 
Ativas 43 16,23 67 12,45 1,69 1,03-2,76 0,048 
Menos Ativas 62 23,4 168 31 ,22 1 

Percepção subjetiva e 160 60,38 303 56,31 1,44 1,03-2,02 
Muito mais ativa 
Ativas 45 16,48 96 17,58 0,87 0,62-1,24 0,6865 
Menos ativas 80 29 3 145 2656 1 

p Teste de razão de maximoverossimilhança 
• p para tendência finear 
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VARIAVEL OR bruto IC(95%) p OR ajustado IC(95%) P 

Modelo I 
Atividades leves (min/dia) 

<210 1 0,0045 1 0,119 
210-420 0,67 0,47-0,95 0,001* 0,73 0,49-1 , 11 0,046* 
~420 0,55 0,38-0,79 0,64 0,42-0,99 

Caminhada no lazer_intencional (min/dia) 
Não 1 0,1385 1 0,099 
<20 min/dia 0,76 0,53-1 ,08 0,086* 0,75 0,55-1 ,06 
~20 min/dia 0,73 0,51-1,05 

Reduziu a atividade física no decorrer da gestação 
Sim 0,76 0,57-1 ,02 0,0669 0,78 0,56-1 ,09 0,154 
Não 1 1 

Modelo II 
Atividades Domésticas (horas/dia) 

< 2 horas 1 0,1083 1 0,041 
2-3,9 0,7 0,48-1,03 0,033** 0,66 0,42-1 ,05 0,007* 
4-5,9 0,65 0,42-0,99 0,58 0,35-0,96 
~6 0,63 0,41-0,97 0,5 0,29-0,84 

Percepção subjetiva da atividade física na gestação 
Muito mais ativa 1,79 1,03-2,76 0,048 1,76 0,97-3, 19 0,131 
Ativas 1 1 
Menos Ativas 1,44 1,03-2,02 1,37 0,92-2,03 

ajustados pelas variáveis dos blocos anteriores: presença de companheiro, escolaridade 
(socioeconõmico) , idade, cor da pele (biológica materna); e do mesmo nível: tabagismo 
(comportamental), hipertensao arterial, sangramento, infecção não tratada, rotura prematura 
de membranas, internação hospitalar, uso de medicamentos (variáveis indicadoras de 
morbidade), consultas de pré-natal (assistência pré-natal) e pelas variáveis do próprio bloco 
que participam do modelo final (que constam na tabela) 

p Teste de razão de maximoverossimilhança 
* p para tendência linear 
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Tabela 4. Variáveis de atividade física materna e rematuridade, análise bruta. São Paulo 2005. 

VARI VEL CASOS (n=117l CONTROLES (n=234l DR .bruto IC(95%) e 
n % n % 

Atividades sedentárias (min/dia) 
<140 38 32,48 78 33,33 0,91 0,52-1 ,57 0,654 
140-300 42 35,90 73 31 ,20 1,16 0,69-1 ,95 0,747* 
>300 37 31 ,62 83 35,47 1 

Atividades leves (min/dia) 
<210 42 35,90 58 24,79 1 0,049 
210-420 41 35,04 82 35,04 0,71 0,42-1 ,19 0,014* 
;?:420 34 29,06 94 40,17 0,5 0,28-0,87 

Atividades moderadas (min/dia) 
<60 41 35,04 90 38,46 1 0,46 
60-150 26 22,22 60 25,64 0,96 0,52-1 ,77 0,287* 
;?:150 50 42,74 84 35,90 1,31 0,78-2,21 

Assistir televisão (horas/dia) 
Até 1,5 35 29,91 66 28,21 0,93 0,54-1 ,61 0,94 
De 1,5 a 4,0 40 34,19 83 35,47 1 
Mais de 4,0 42 35,90 85 36,32 0,9 0,51-1 ,61 

Caminhada (agrupada) (min/dia) 
Não caminha 14 11,97 20 8,55 1,37 0,61-3,07 0,763 
<20 28 23,93 62 26,50 0,88 0,46-1 ,68 
20-50 32 27,35 63 26,92 1 
:?:50 43 36,75 89 38,03 0,95 0,54-1 ,67 

Caminhada (intencional) (min/dia) 
Não 70 59,83 111 47,44 0,068 
<20 min/dia 28 23,93 64 27,35 0,71 0,42-1 ,21 0,023* 
;?:20 min/dia 19 16,24 59 25,21 0,52 0,29-0,95 

Reduziu a atividade física no decorrer da gestação 
Sim 69 58,97 118 50,43 0,71 0,45-1 , 11 0,132 
Não 48 41 ,03 116 49,57 1 

Atividades Domésticas (horas/dia) 
< 2 horas 37 31,62 44 18,80 1 0,075 
2-3,9 34 29,06 83 35,47 0,5 0,27-0,90 0,053* 
4-5,9 24 20,51 53 22,65 0,54 0,28-1 ,04 
~6 22 18,80 54 23,08 0,51 0,27-0,97 

Multiplos da Taxa Metabolica Basal 
Sedentária 80 68,38 155 66,24 1,06 00,58-1,94 0,906 
Pouco ativa e ativa 19 16,24 42 17,95 1 0,43-2,01 
Muito ativa 18 15,38 37 15,81 0,92 0,48-2,06 

Percepção subjetiva da atividade tisica na gestação 
Muito mais ativa 16 13,68 25 10,68 1,46 0,69-3, 10 0,615 
Ativas 32 27,35 73 31,20 1 
Menos ativas 69 55,97 136 58,12 1,15 0,71-1,86 

Percepção subjetiva da atividade física prévia a gestação 
Muito mais ativa 22 18,80 47 20,09 0,95 0,49-1 ,84 0,943 
Ativas 34 29,06 69 29,49 1 
Menos ativas 61 5214 118 5043 1 05 o 62-1 77 

p Teste de razão de maximoverossimilhança 
* p para tendência linear 
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Tabela 5. Variáveis de atividade física materna e prematuridade, análise ajustada. São 
Paulo, 2005. 

VARIAVEL OR bruto IC(95%) p OR ajustado IC(95%) p 

Modelo 1 
Caminhada (intencional) (min/dia) 

Não 1 
<20 min/dia 0,71 0,42-1,21 
2:20 min/dia 0,52 0,29-0,95 

Atividades leves (min/dia) 
<210 1 
210-420 0,71 0,42-1,19 
2:420 0,5 0,28-0,87 

Modelo II 
Atividades Domésticas (horas/dia) 

< 2 horas 1 
2-3,9 0,5 
4-5,9 0,54 
2: 6 0,51 

0,27-0,90 
0,28-1,04 
0,27-0,97 

0,068 
0,023* 

0,049 
0,014* 

0,0754 
0,053* 

1 
0,44 
0,36 

1 
0,78 
0,61 

1 
0,5 
0,56 
0,38 

0,21-0,90 
0,16-0,78 

0,40-1,54 
0,29-1,29 

0,23-1,09 
0,25-1,27 
0,17-0,89 

0,0073 
0,003* 

0,422 
0,192* 

0,114 
0,035* 

ajustado por escolaridade materna, presença de companheiro (bloco de variáveis socioeconômicas), 
idade materna (bloco de variaveis biologicas maternas), hipertensão arterial, sangramento, rotura 
prematura de membranas e internação hospitalar (indicadores de morbidade) e consultas de pré
natal. 
p Teste de razão de maximoverossimilhança 
• p para tendência linear 
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RELATÓRIO TÉCNICO 

Relatório do trabalho de campo. 



87 

Introdução 

Inicialmente será enfocado o trabalho de campo realizado com vistas 

à validação do questionário de atividades físicas durante a gestação, 

visando a aplicação no puerpério imediato, bem como durante toda a 

gestação. Posteriormente, seguir-se-á descrição dos procedimentos para 

seleção e treinamento da equipe, estudo piloto, e logística do estudo de 

casos e controles propriamente dito. 

Confecção do instrumento 

O questionário de atividades físicas foi elaborado e validado, descrito 

anteriormente. Para caracterização da amostra foram incluídas questões 

sócio-econômicas, reprodutivas, biológicas maternas, entre outras. As 

entrevistas foram realizadas por duas entrevistadoras treinadas. 

Para tanto, inicialmente, o estudo obteve autorização do Comitê de 

ética do "Hospital e Maternidade Leonor Mendes de Souza". Dada a 

necessidade do preenchimento de diário de atividades excluiu-se as 

gestantes não alfabetizadas. A maternidade é um centro de referência a 

gestações de alto risco e, por este motivo dois meses de coleta foram 

infrutíferos, com diversas recusas das poucas gestantes que cumpriam os 

critérios para inclusão no estudo (estar no 2° trimestre de gestação, idade 

superior a 18 anos e sem morbidade potencialmente associada à alteração 

da atividade física habitual). Por conta disso, buscou-se unidades básicas de 

saúde que atendessem a gestantes de baixo risco (anexo parecer). 

Constatou-se que diversas mulheres referiam dificuldade de retornar 

ao serviço de saúde para devolução dos aparelhos. Visando minimizar as 

perdas, optou-se por visitas domiciliares para realização dos questionários. 

Mesmo com a exclusão de mulheres não alfabetizadas, diversas mulheres 

apresentaram grandes dificuldades na utilização dos equipamentos e correto 

preenchimento do diário de atividades físicas, foram então realizadas 

também visitas domiciliares de monitoração do uso dos aparelhos, 

minimizando assim, falhas na coleta de dados. 
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Foram adquiridos 3 equipamentos e contava-se com um equipamento 

da pesquisadora, entretanto tal equipamento apresentou defeitos na 

vedação do relógio, e entrada de água, não sendo possível conserto. Outro 

fator complicador foi o furto de um equipamento e a interrupção do 

tratamento pré-natal da gestante. Ainda que a aquisição de novo 

equipamento tenha sido efetivada rapidamente, no período de 2 meses, tal 

fato diminuiu a possibilidade de captação. 

O diagrama abaixo apresenta o plano de ações realizado para a 

coleta de dados de validação do questionário: 



! Informação dos procedimentos e concordância em participar (TCLE). 1 

1 

1 ª Entrevista 
• Questionário de Atividades Físicas (QAF1) 
• Explicação do uso do freqüencímetro e pedômetro 
• Explicação e início do preenchimento do Diário de 

Atividades Físicas (DAF) 

Cerca de uma 
semana 

2ª Entrevista 

1° dia 

3ºdia 

Visitas domiciliares para 
monitoração do uso adequado 
dos equipamentos e correto 
preenchimento do DAF. 

• Reteste QAF2 
• Devolução dos equipamentos e do DAF 

Monitoração do nascimento 
através de telefonemas a 
residência da gestante, próximo à 
data estimada do parto. 

3ª Entrevista - Puerpério 
• QAF3 
• MAQ adaptado 

89 

Após a entrevista a gestante foi instruída quanto ao preenchimento do 

diário de atividades físicas e a utilização dos aparelhos frequencímetro 

Polar®, e Pedômetro Techline® 

O pedômetro, posicionado na lateral do quadril, mede o 

comportamento de caminhada do indivíduo através de sensor de movimento 

horizontal. Os dados de quantidade de passos foram anotados pelas 

gestantes no diário de atividades. Entretanto, este equipamento demonstrou 
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ineficiência na mensuração da caminhada, visto que diversos problemas 

foram relatados pelas próprias gestantes. O movimento de deslocamento do 

meio de condução (ônibus, trem, carro entre outros) ocasiona contagem de 

passos, com a mulher sentada, principalmente no banco do ônibus. Estudo 

anterior, AINSLIE ET AL. (2003) verificaram erros de mensuração em 

indivíduos obesos, nas gestantes o aumento do volume abdominal pode 

ocasionar tal efeito, dificultando o posicionamento e a adequada colocação 

do equipamento. O preenchimento deste dado no diário de atividades físicas 

foi verificado em apenas 21 mulheres. Tendo resultados de correlação muito 

baixos com o diário de atividades físicas e questionário, r= 0, 19 e 0,35, 

respectivamente. Dados não apresentados nos resultados. 

A previsão no planejamento do estudo de realizar a validação com 30-

40 mulheres no período de 2 a 3 meses, contando com 4 equipamentos e 

não prevendo tantas recusas e exclusões, não se concretizou. Foram 

necessários 13 meses para alcançar 34 gestantes com dados completos de 

questionário (teste e reteste), diário de atividades físicas e freqüência 

cardíaca armazenada durante o tempo solicitado (4 dias). 

No puerpério testou-se também o "MAO modificado", questionário 

inicialmente proposto para uma análise conjunta, que foi descartado nos 

primeiros testes dos questionários devido ao grande volume de questões do 

QAF e da quantidade de informações/instruções dadas à gestante por 

ocasião da entrega dos equipamentos e DAF. Verificou-se também que as 

mulheres apresentaram muita dificuldade para relatar as principais 

atividades realizadas e ao serem questionadas dos 4 períodos solicitados (3 

meses antes da gestação, 1°, 2° e 3° trimestres) e na maioria das vezes 

informaram que as atividades eram semelhantes e não havia modificado. 

O término do estudo de validação do QAF possibilitou a montagem do 

questionário do estudo de casos e controles, que incluía questões de 

identificação da puérpera, dados sócio-econômicos, reprodutivos, 

morbidades e comportamentais. 

Seguindo assim para a elaboração dos instrumentos para transcrição 

de dados dos prontuários da puérpera e do recém nascido e cartão de pré-
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natal. Cada hospital disponibilizou os referidos prontuários em branco, no 

período de realização pré-teste do questionário foram selecionadas as 

informações parciais a serem transcritas dos prontuários hospitalares e 

cartão de pré-natal. 

Concomitantemente foi re-elaborado Manual de instruções visando a 

adequação ao estudo, incluindo seleção de casos e controles, 

procedimentos na detecção das puérperas e efetivação das entrevistas. 

Seleção e treinamento da equipe. 

A equipe foi constituída pela pesquisadora principal, a qual teve a seu 

cargo a coordenação e supervisão do projeto e das entrevistadoras, por 7 

entrevistadoras, as quais realizavam também a primeira digitação dos 

dados, e por 4 digitadores para realizar a 2ª digitação dos dados. 

O treinamento capacitou as entrevistadoras nas técnicas de 

entrevista, aplicação do questionário e busca de informações nos 

prontuários. O treinamento envolveu apresentação do projeto global (sem 

detalhar a hipótese principal) e dos instrumentos. Realizou-se a leitura do 

questionário, questão por questão, e estudo do manual de instruções. A 

seguir ensaio de técnicas de entrevistas com simulações de situações reais. 

Foi enfatizada no treinamento a adequada abordagem das puérperas no 

início e decorrer da entrevista a fim de não extenuar a puérpera. 

As rotinas de detecção dos casos e sorteio de controles junto ao livro 

de parto dos centros obstétricos a localização das puérperas e recém 

nascidos, nos diferentes hospitais, bem como a extração de informações 

junto aos prontuários e cartão de pré-natal foram realizadas no período de 

realização das entrevistas supervisionadas. 

Após o treinamento, a compreensão do manual de orientação, o 

desempenho nas entrevistas supervisionadas (aproximação no início da 

entrevista, correta argüição, e percepção do ambiente e da mulher) e a 

qualidade do preenchimento do questionário (saber interpretar as respostas 

da puérpera marcando corretamente as respostas) foram considerados na 

seleção das entrevistadoras. 
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Estudo piloto 

No período de 14 de fevereiro a 12 de março 2005, foi realizado o 

estudo piloto. Foram entrevistadas 51 puérperas (17 casos e 34 controles). 

Todas as entrevistas foram supervisionadas pela coordenadora. 

A adequação do questionário, fichas de transcrição dos prontuários I 

cartão de pré-natal e a qualidade de treinamento das entrevistadoras foram 

avaliadas, resultando em algumas modificações no questionário, em 

questões da história reprodutiva que nem sempre estavam preenchidas nos 

prontuários, e na simplificação das fichas de transcrição. Devido a estas 

alterações, o estudo piloto, que inicialmente, estava previsto para durar duas 

semanas se estendeu por um mês. A logística de detecção de casos e 

controles então se mostrou adequada após as correções. 

Logística do estudo de caso-controle 

A coleta de dados se realizou no período vespertino, de terça a 

sábado, devido ao menor volume de cuidados por parte do serviço médico

hospitalar neste período, e ao fato de haverem sido realizadas as visitas de 

rotina tanto às puérperas quanto aos recém nascidos. Entretanto, em dois 

hospitais, a coleta de dados ocorria no período matutino nas segundas 

feiras, visando minimizar a perda por alta hospitalar das puéperas que 

dessem a luz no sábado à tarde ou domingo pela manhã, dia em que não 

eram realizadas entrevistas. Em um dos hospitais, Amparo Maternal, não foi 

autorizada realização das entrevistas no período matutino, devido a 

realização dos procedimentos e visitas hospitalares, ocorrendo perda dos 

nascimentos ocorridos no final da tarde de sexta feira e no sábado. 

Identificação dos casos 

Todos os nascimentos ocorridos no dia anterior foram verificados 

junto ao Livro de Partos, sendo transcritas as principais informações para 

localizar as puérperas nas enfermarias. Após a transcrição foram 

assinalados os nascimentos de recém nascido vivos, com peso inferior a 

2500 gramas, de mulheres com 18 anos ou mais. 
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Informações de análise de hemocultura dos recém nascidos, que 

indicariam infecção materna não tratada, foram coletadas 15 dias após o 

nascimento. 

Identificação dos controles 

No Hospital e Maternidade Leonor Mendes de Barros, no qual o 

padrão de internação previa no mínimo 48 horas de permanência da 

parturiente no hospital, foi possível o sorteio de controles dentro do mesmo 

dia de nascimento do caso. Nos outros dois hospitais, Amparo Maternal e 

Santa Marcelina, onde em partos normais, sem intercorrências, ocorria a alta 

em 24 horas após o parto alterou-se a seleção de controles para o sorteio 

dos nascimentos ocorridos no período de 12 horas anteriores e posteriores 

ao nascimento do caso. 

Nascimentos ocorridos em cada maternidade durante o período de coleta de 

dados. São Paulo, 2005. 

Hospital I Total de Nascimentos Casos 

Maternidade nascimentos elegíveis elegíveis 

HMLMB 2485 2117 * 203 

Amparo Maternal 3294 3260# 122 

Santa Marcelina 528 387& 37 

* excluindo natimorto (46), gemelares (59), adolescentes (260) e malformação (7). 

# excluidos natimorto (3), gemelares (7), adolescentes (23) e malformação (1). 

& excluidos natimorto (2), gemelares (7), adolescentes (61) e clientes particulares (convênio 

de saúde n=71). 

Fluxo de entrevistadoras 

O treinamento foi realizado em três momentos, antes do estudo piloto, 

com 5 candidatas, sendo iniciado o estudo piloto e coleta de dados no 

Hospital Leonor Mendes de Barros, com três entrevistadoras. Após 

adequadamente encaminhada a coleta de dados neste hospital, foi realizado 

novo treinamento, duas entrevistadoras iniciaram as coletas na Maternidade 

Amparo Maternal. Devido ao volume de casos inferior ao esperado foi 
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incluído um terceiro hospital de grande porte Hospital e Maternidade Santa 

Marcelina, com a inclusão de 2 entrevistadoras. 

No primeiro mês de coleta em cada hospital, as entrevistadoras 

informavam, diariamente, à supervisora a freqüência de nascimentos com 

baixo peso, o número de entrevistas realizadas, as causas de não inclusão 

(para os casos) e os problemas surgidos durante o trabalho de campo. 

Reunião com todas as entrevistadoras implicava em redução de um 

dia de coleta de dados, assim foram realizadas apenas 3 após o início da 

coleta de dados. Para abordar dúvidas a respeito do questionário, da 

logística do estudo e dificuldades encontradas foram realizadas reuniões 

semanais, com parte das entrevistadoras e as informações eram repassadas 

para as que estavam em campo. Nestes momentos era reforçado o uso do 

manual de orientação, era verificado o seguimento rigoroso da metodologia 

da pesquisa e entregues os questionários realizados no período. Sempre 

que necessário, havia o contato por telefone ou em reuniões extras para 

eventuais dificuldades encontradas. Os questionários eram revisados 

quinzenalmente e codificados, dúvidas de preenchimento e inconsistência 

eram discutidas com cada entrevistadora. 

Coleta de dados 

A coleta de dados iniciou-se em 14 de março de 2005 no Hospital e 

Maternidade Leonor Mendes de Barros (HMLMB), 2 de maio de 2005 no 

Amparo Maternal (AM) e 25 de Julho de 2005 no Hospital e Maternidade 

Santa Marcelina (HMSM). O encerramento ocorreu em 29 de agosto de 

2005 no HMLMB, e 30 de setembro no AM. Previa-se encerramento no 

mesmo período no HMSM, porém devido às dificuldades encontradas, tais 

como o reduzido número de casos (a seleção deste hospital baseou-se nos 

dados do SINASC do ano anterior, e não foram compatíveis com os 

nascimentos efetivamente ocorridos), fraude de entrevistas detectada no 

controle de qualidade e não permanência de outra entrevistadora encerrou

se a coleta no dia 6 de setembro de 2005. 
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A maioria das entrevistas foi realizada no período de 24 horas após o 

parto, entretanto dois casos foram entrevistados em período superior ( 48 

horas), devido a mudança de enfermaria para o setor "mãe-canguru", não 

detectada pela entrevistadora. Os controles destas por sua vez foram 

sorteados dentre os nascimentos ocorridos no dia da realização da 

entrevista dos casos, visto que as mulheres saudáveis já teriam tido alta 

hospitalar. 

Um possível viés de seleção foi a não realização de entrevista, 

quando ocorreu morte neonatal no período inferior a 24 horas, momento em 

que a mulher estava em um período difícil de pós-parto, muito triste por ter 

perdido o bebê. Este desenlace ocorreu em 9 nascimentos de casos. 

O estudo teve 40 recusas registradas (19 casos e 21 controles), 2 

entrevistadas estrangeiras que não compreendiam a língua portuguesa e 

não tinham acompanhante, 6 mulheres que não souberam responder ao 

questionário (2 com distúrbio psiquiátrico relatado no prontuário), 12 casos 

por alta hospitalar e 15 casos por coleta de controle inadequado (período de 

tempo superior a 72 horas do nascimento do caso). 

Controle de qualidade 

Ainda que tenha sido buscada qualidade dos dados pela criteriosa 

seleção de entrevistadoras, preparação, e pré-testagem do questionário e 

manual de orientação, treinamento intensivo e acompanhamento da 

coordenadora do trabalho de campo, detectou-se problemas no momento de 

realização do controle de qualidade. Inicialmente, uma amostra aleatória de 

5% das entrevistas foi selecionada e as mães foram contatadas e re

entrevistadas pela supervisora do projeto. Foram repetidas algumas 

perguntas relacionadas a atividade física, visando verificar a repetibilidade 

de variáveis que não mudassem com o tempo. Este procedimento foi 

realizado para as mães com telefone. Esta estratégia permitiu detectar a não 

realização de uma entrevista, na 3ª semana de uma entrevistadora. Tentou

se então entrar em contato com todas as entrevistadas naquela semana e 

detectou-se mais mulheres que afirmavam não ter participado da pesquisa, 
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não recordavam da entrevistadora, nem de responder a um questionário 

longo sobre atividades diárias. Devido a impossibilidade de identificar quais 

entrevistas foram fraudadas os 14 casos e respectivos controles desta 

entrevistadora foram descartados do presente estudo. Para as demais 49 

entrevistas, repetidas para controle de qualidade, obteve-se coeficientes 

kappa entre 0,08 a 0,38 e percentual de concordância variando de 44,9 a 

89,8%. 

Codificação e digitação dos dados 

As variáveis de atividade física foram digitadas em vezes por semana 

e minutos despendidos por dia, conforme o quadro de freqüência de 

atividade física. Entretanto, quando a atividade ocupacional de mulher 

estava relacionada ao trabalho doméstico, durante o questionamento 

tomava-se mais fácil anotar os dados separadamente. Desta maneira, foram 

computados em vezes por semana o maior valor, e o tempo total em minuto 

era redistribuído nesta freqüência. 

A digitação dos questionários teve início no segundo mês de trabalho 

de campo. Estes foram digitados pelas próprias entrevistadoras e uma 

segunda digitação foi realizada por 4 estudantes de nível universitário. O 

programa Epi-info versão 6.02 permitiu a comparação dos bancos de dados 

e a correção dos erros de digitação. Todos os questionários com diferenças 

nas digitações foram revisados, tendo sido corrigidos todos os erros 

identificados. 
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Anexo 1. 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública 



Universidade de São Paulo 
Faculdade de Saúde Pública 

COMITP. DE ÉTICA - COEP 
Av. Dr. Arnaldo, 715 -CEP 01246-904 -São Paulo- Brasil 
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Telefones: (55-11) 3066- 7734 - fone/fax (55-11) 3064 -7314 - e-mail: mdgracas@usp.br 

Of.COEP/258/02 

09 de outubro de 2002 

Pelo presente, informo que o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo-COEP, analisou e 

aprovou, em sua 8.ª/02 Sessão Ordinária realizada em 08.10.02, de acordo com os 

requisitos da Resolução CNS/196/96, o Protocolo de Pesquisa n.0 863, intitulado: 

"ATIVIDADE FÍSICA DURANTE A GESTAÇÃO E PREMATURIDADE: UM 

ESTUDO DE CASOS E CONTROLES", apresentado pela pesquisadora Monica Yuri 

Takito. 

Atenciosamente, 

{}_~~ v-> ~· çq 
Áracy ~ de Pinho Spfdola 

Professora Titular 
Vice-Coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa da FSP-COEP 
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/FACULDADE DE SAÚDE 
PÚBLICA 

Prof Ora. Eunice Aparecida Bianchi Galati 

DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO 
Av. Dr. Ama/do, 715 - Cerqueira Cesar 

CEP: 01246-904 SãoPaulo!SP 
Tel.IFAX: (011) 3066-7705 / 7771I7762 

Te/. : (011) 3062.6748 
e-mail:hn!@lfp.usp.br 

23 de junho de 2005. 

Cootdenadora do-Comitê de-Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública. 

Venho por meio desta infonnar que o Protooolo de Pesquisa oº 863 intitulado ''Atividade fisica 

durante a gestação e prematuridade: um estudo de casos e controles" apresentado por minha 

orientanda de doutorado Monica Yuri Takito e aprovado pelo Comitê de Ética desta Faculdade em 

9 de outubro de 2002 -sofreu a seguinte e única modificação: substitui-se a medida da variável 

resposta: "prematuridade" (~ade _ g~cional ~ 37 semanas) por baixo peso ao nascer (peso ao 

nascer < 2500 gramas). Esta alteração justifieou•se pela dificuldade de se obter medida fidedigna da 

idade gestacional em estudos epidemiológicos do tipo caso controle não aninhados em estudo 

prévio de coorte, que inclua avaliação \iltrassonográfica precoce (anterior a 20- semana). ·Fomos 

alertadas para este fato em reunião com o Pro( César Victora, em Pelotas, na qual foi discutida a 

experiência recente de estudos epidemiológicos sobre a prematuridade. 

Solicito aprovação pelo Comitê de Ética da mencionada modificação no protocolo de pesquisa 

agora intitulado: "AtiVidade tisica-durante a gestaÇão e baixo peso ao nascer: um estudo de casos e 

controles". 

Atenciosamente 

~~~~~~~
Pro{ Dra. Maria Helena D· Aquino Benício 

Orientadora da aluna de doutorado Monica Yuri Takito. 



Universidade de São Paulo 
Faculdade de Saúde Pública 

COMITÊ DE ÉTICA - COEP 
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Av. Dr. Arnaldo, 715 - Assessoria Acadêmica - CEP O 1246-904 - São Paulo - Brasil 
Telefones: (55-11) 3066-7779 - e-mail: cocprc/'fsp.usp.br 

Of .COEP/156/05 

30 de junho de 2005 

Pelo presente, informo que o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Saúde Pública da Universidade de São Paulo-COEP homologou de acordo com os 

requisitos da Resolução CNS/196/96 e suas complementares, a emenda sobre a 

alteração da medida da variável resposta prematuridade por baixo peso ao nascer, 

do Protocolo de Pesquisa n.º 863, intitulado: /1 ATIVIDADE FÍSICA DURANTE A 

GESTAÇÃO E PREMATURIDADE: UM ESTUDO DE CASOS E CONTROLES", 

apresentado pela pesquisadora Mônica Yuri Takito, e portanto o título do projeto 

passa a ser /1 ATIVIDADE FÍSICA DURANTE A GESTAÇÃO E BAIXO PESO AO 

NASCER: UM ESTUDO DE CASOS E CONTROLES". 

Atenciosamente, 

-r ~~A 1 B~. liY.G------1 t• ~e parec a ranc 1 a a 1 

Profess ra Doutora 
Coordenadora do Comitê de ttica em Pesquisa da FSP-COEP 
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Anexo li. 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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Termo de Consentimento 

Eu, , concordo 

em participar do estudo "Atividade física durante a gestação e baixo peso ao nascer: um 

estudo de casos e controles". Declaro estar ciente que este estudo será desenvolvido pela 

Faculdade de Saúde Pública junto ao , com o 

objetivo de estudar a relação entre a atividade física durante a gestação e o baixo peso ao 

nascer. 

Estou consciente que: 

(1) os procedimentos citados serão realizados no hospital, no período posterior ao 

parto; 

(2) serão obtidas informações junto ao meu prontuário clinico e do meu bebê; 

(3) todos os dados obtidos na pesquisa serão utilizados exclusivamente para fins 

acadêmicos e científicos, incluindo publicação em revistas e livros especializados; 

(4) em nenhum momento serei identificada; 

(5) tenho liberdade para desistir da minha participação no estudo em qualquer fase 

sem penalidade alguma e sem prejuízo em meu cuidado, bastando para isso 

informar minha desistência. 

Sei ainda que qualquer dúvida em relação à metodologia poderá ser esclarecida a 

qualquer momento. 

São Paulo, __ de ______ de __ _ 

Participante 

Nome completo:----------------

Assinatura:------------------

Nome e assinatura do pesquisador que obteve o consentimento: 

Pesquisadores responsáveis: Monica Yuri Takito e Profa. Dra. Maria Helena D' Aquino 

Benício (Depto. Nutrição da Faculdade de Saúde Pública -USP) Telefone: 3066 7701 
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Anexo Ili 

Questionário 



IDENTIFICAÇÃO DA PUÉRPERA 

SERVIÇO DE SAÚDE: (1) Hosp. e M.at. Leonor Mendes de Barros 

(2) Amparo Maternal 

<>~-------
n.º do prontuário:--------- 1 Código 

NOME: --------------------------

ENDEREÇO: _______________________ _ 

TELEFONE PARA CONTATO: ---------------

ENTREVISTADOR: DATA: I I ---------- ----
hora início: -----
hora término: ----

1 D.U.M. _/_/_ 

Primeira US 

Data / / ----
IG ____ semanas 

Laboratório -------
( ) referida ( ) não sabe 

( )exame US ( ) cartão pré-natal 



PARTE 1 - MULHER 
Ql. Qual raça a Sra. se considera? 

Q2. Atualmente mora com o seu marido/companheiro? 
SENÃO-*Q9 

Somente para as mulheres sem companheiro 
Q9. Com quem mora? 

QlO. A Sra. freqüentou escola? 
SENÃO-* 14 

[ raca] branca l 
negni2 

muJata3 
amarela4 
nãosabe9 

[comp] sim l 
oão2 

[s_comp] com pais/familiares l 

[escol] 

sozinha 2 
comamigos3 

com os filhos 4 
no local de trabalho 5 

outro 7 

Ql 4. A sr-- sabe ler e escrever? Per] sim l 
oão2 

Durante a gravidez. •••• 
QlS. A SrL teve · 

Ql 7. A SrL teve corrimento? 

PARTE 2-MORBIDADE 

Q18. A SrL teve ressão alta? 1 =antes da 2=durante 
19. A sr-- teve diabetes? l=antes da 2=durante 

Q20. A SrL teve~ ou tristem? 
l=sempre 2=a maior parte do tempo 3=às vezes 4=nunca 

Q21. A SrL teve outra doença? 
Qual? Quando? ____ _ 

1 sim. não tratado 2 tratado 3 não 9os 

[iofec] l 2 3 9 

[infec2] l 2 3 9 

[corrim] 1 2 3 9 

[has] 1 2 3 9 

[dm] l 2 3 9 

[depre] 1 2 3 4 

(doença] 1 2 3 9 



PARTE 3-ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS 
Q22. Quantas vezes você já engravidou? (incluir gestação atual) 
Caso seja a primeira gestação-+ PARTE 4 

Q23. Algum bebê nasceu com baixo peso (<de 2500 g) 

PARTE 4 - ANTROPOMETRIA 

[gesta] ____ gestações 

[bpnpre] 9ns 

Q27. A Sra lembra qual era seu peso antes de engravidar? [pesopre] não sabe 999 
____ ___, kg 

Q28. A Sra lembra qual era sua altura? 

Q29. Peso Atual 

Caso niJo tenha a balança ou a puérpera niJo se sinta disposta a 
levantar da cama 

A Sra lembra o peso medido na última consulta ? 

[alt] não sabe 999 
____ ___,, __ cm 

(pesopre] nãosabe999 

____ ___,. __ kg 

PARTE 5-A FAMILIA E A RENDA 
Q30. Quantas pessoas moram em sua casa? (não incluir o RN) [dom] 

QUADRO 1 - Descrição das pessoas no domicílio 

Q31. Enumerar as pessoas que moram no domicilio: 

nãosabe 9 
__ pessoas 

Pessoa Idade Parentesco em relação a Sra. Renda individual no mês anterior 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Q32. A fumília tem outro ganho que contribui para renda familiar? 
(pensão, aluguel e etc) SE NÃO-* Q17 

[outrend] sim l 
não2 



PARTE 6- CIGARRO E OUTRAS DROGAS 
QJ5. A Sra. fuma? [fuma] 

SENÃO"*Q32 

si.mi 
não2 

antes de engravidar 3 

Q36. Se parou, há quanto tempo ? (especificar tempo - dia, mês, ano) [tfUma] _______ _ 

A Sra. já fez uso de alguma destas drogas? 
Q42. maconha 
Q43. crack 
Q44. cocaína 
Q45. LSD 
Q46. heroína 
Q47. Utilizou algum medicamento? 
Quai ? s. 

-------------~ 

Nos3 Dos? 
Antes da primeiros Dos 4 aos meses 
gestação meses 6 meses até o 

final 

PARTE 7 -TRABALHO 
Q48. Durante a gestação a Sra. trabalhou fora de casa? 

SE NÃO"* SIGA PARA. PARTE 8 

[trab] sim l 
não2 



PARTE &-ATIVIDADE FISICA 
QS9. Comparando com outras gestantes da sua idade 

quanto ativa a Sra. é? 

Q60. No momento que soube que estava grávida queria t.er wn filho? 

A Sra. praticava alguma atividade fisica que fazia a Sra. transpirar? 

[ativa] 

[desejfil] 

Q65. A Sra. levantava ou carregava objet~ pesados (mais de 1 O kg)? [ativfis] 

Q66. A Sra. praticava regularmente atividades fisicas vigorosas que [afvig] 
necessitam de um grande esforço fisico e fazem respirar muito 
mais forte do que o normal? 

Q72. Comparando com outras mulheres da sua idade (ativapre] 

quanto ativa a Sra. era antes de engravidar? 

Q73. A Sra. acha que modificou suas atividades fisicas depois que ficou [modifi] 
sabendo que estava grávida? 

Muito mais ativa 1 
MaisAtiva2 

Tão ativa quamo 3 
Pouco ativa 4 

Muito pouco ativa 5 
Não sabe referir 9 

sim l 
não2 
sim 1 
não2 
sim 1 
não2 

nãosabe9 

Muito mais ativa 1 
MaisAtiva 2 

Tão ativa quanto 3 
Pouco ativa 4 

Muito pouco ativa 5 
Não sabe referir 9 

sim. diminui 1 
sim. aumentei 2 

não modifiquei 3 

=========~=...,.............,.....,..,,,....,,.,..,..,....,..,.."'""""' ..... não sabe referir 9 



Q78. Com que freqüência, em uma semana típica do segundo trimestre de sua gestação, a 
Sra. realizou as seguintes atividades (incluir o tempo e as atividades de trabalho fora quando este 
estiver relacionado com atividades domésticas como: faxineira, empregada doméstica, babá e 
entre outras)? Localizar com a mulher o periodo da gestação e também me5es do ano. 

No item Modifica incluir modificação da atividade fisica durante a gestação e utilizar a seguinte classificação: 
diminuiu (1), aumentou (2), não modificou (3), não sabe referir (9). Caso a gestante refira alteração(~ l e 
2), especificar mês gestacional. 

ATIVIDADE Ve7.e5 por Tempo dispendido Modifica Mês 
Semana oor vez (minutos) l!eStacional 

limpar casa 
( ) limpeza leve 

( ) fàxina pesada 

varrer casa 

varrer quintal 
limpar caroetes 
Atividades agachada 
Quais? 

lavar roupa 

estender roupa no varal 

passar roupa 

cozinhar 

lavar louça 

Cuidar de criança ( < 5 anos) 
Quantas? __ Idade I peso? 

Dar banho I vestir / .Alimentar / 
Amamentar 
( ) sentada ( ) em pé 

Brincar com a criança: 
De quê? 

( ) sentada ( ) em pé 
Esforço: ( ) Leve 
( ) Moderado ( ) Intenso 

Carregar no colo 
Outras atividades 

Atividade sexual 



ATIVIDADE Va.es por Tempo dispendido Modifica Mês 
Semana oor vez (minutos) eestacional 

Relembrar : semana típica do se2U11do trimestre de sua ~estação 
caminhar passeando 
Velocidade Inclinação 
( ) lenta ( ) subida 
( ) normal ( ) descida 
( ) rápida ( ) plano 

fazer compras ou andar cJ 
peso 
Velocidade Inclinação 
( ) lenta ( ) subida 
( ) normal ( ) descida 
( ) rápida ( ) plano 

levar criança à escola 
ir/voltar do trabalho 
andando 
outro meio de transporte 

( ) sentada ( )empé 
( ) diriJrindo 

Permanecer: 
assistindo TV 
( ) sentada ( ) deitada 
descansando 
( ) sentada ( ) deitada 
( ) realiza trabalhos manuais 

NO TRABALHO 
( ) pennanece sentada 
( )empé 

( ) parada ( ) andando 
( ) carregando objetos 
pesoanrox 

Outras ( especificar ) 

Q79. Quantas horas, a Sra. dormia normalmente? (incluir horas de sono [sonoh] horas 

durante o dia) ou das ãs h 

Q80. A Sra em geral tinha um sono tranqüilo? [sono] sim l 
não2 

PARTE 9- PRÉ-NATAL 

Agora vamos conversar sobre sua gravidez 

Q81. A Sra planejou ter esse filho ou engravidou sem querer? [plan] planejou l 
semquerer2 

mais ou menos 3 
nãosabe9 

Q82. A Sra fez alguma consulta de pré-natal durante a gravidez? [apn] não O 

SE NÃO FEZ PRÉ-NATAL-#ENCERRARA ENTREVISTA 
siml 

nãosabe9 



NOME COD 
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Diário 
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DlÁRio DE ATIVIDADES DA PACIENTE 

Telefone: 
~~~~~~~~ 

Data e horário de inicio do diário: I / : h 
Data e horário de entrega do diário: I I =: h 

lnstruçGes 

* Este teste irá gravar durante todo o período seus batimentos cardíacos. * Caso o equipamento de1ligue ou pare de funcionar, favor entrar em 
contato assim que possível. * Caso queira desistir da pesquisa favor entrar em contato para devolução 
do aparelho, com urgência. 

* Favor tomar cuidado com o equipamento (POLAR). 
* Este teste não deverá modificar a sua rotina diária. pelo contrário 

precisamos conhecer sua rotina de atividades flsicas. Para isso junte 
este diário. 

* Continue realizando suas atividades mais importantes, por exemplo: 
andar, assistir TV, almoçar, trabalhar, dormir, etc. Sempre colocando o 
horário de inicio e fim de cada atividade, por mais breve ou leve que 
tenha sido. Favor preencber todas as suas atividades diárias e coloque o 
horário de INÍCIO e FIM de cada atividade, conforme o exemplo 
abaixo: 
Dia Horário Atividade 

De At6 
1º 7:00 7:1J ~corrúi' fwraúi. llClNllÍ OI iÚnús 'úaJtlÍ o rodo'., tmmui. 

7:JJ 7:30 '1'iz o eafl ' ua-Ui o -. 'tomt4 Mil. 

7:30 1:00 i.HoÍll1"0 

1:00 l:JJ C_.,lítl tlU o _,., t# 6'riial 

·- O .. M 

.... ... 
22:00 7:00 ~ 

2° 7:00 7:JJ ~corrM # fwraúi, --OI iÚnúl # úaltfÍ O tlldO # _, traowi. 
7:1J 7:JO '1'iz O '4(1 # llllMIÚIÍ O Doll. tfomt4 '4(1, 

.... ..... 
TELEFONES PARA CONTATO (11) 9811·787V(ll) 9421-4274 

Dia Horário Atividade 
De At6 

1º 


