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RESUMO 

SUMMARY 



Com a finalidade de reconhecer algumas carac

terísticas da evolução da gravidez, em mulheres obesas, e s~ 

as repercussões sobre o concepto, foram estudados dois grupos 

de gestantes, sendo um de grávidas normais e outro de obesas. 

Foram selecionadas as seguintes variáveis para este trabalho: 

status sócio-econômico familiar, idade, altura, perímetro br~ 

quial, peso habitual, número de gestações anteriores, parida

de materna, ganho de peso durante a gestação, idade gestacio

nal, intercorrências durante a gestação, peso ao nascer e v1 

talidade do recém-nascido. Os resultados encontrados permiti 

ram concluir que as gestantes obesas são diferentes das norma 

is e apresentam uma maior incidência de complicações obstétri 

cas. Os recém-nascidos, filhos de obesas registram um Índice 

maior de mortalidade, principalmente no período perinatal • 

Houve maior incidência de prematuridade e de fetos macrossômi 

cos, sendo, portanto, a curva de distribuição de peso ao nas 

cer, diferente da dos recém-nascidos das gestantes normais • 

A média de peso das crianças das gestantes obesas, ao nascer, 

é superior ã das normais. Este trabalho ainda permitiu con-



cluir que, toda vez que a gestante obesa sofre restrição ali 

mentar, com ganho de peso inadequado,o crescimento intra-ut~ 

rino é afetado; portanto, não seria a gravidez a melhor épo

ca para a obesa perder peso, mas, ao contrário, ela deveria 

recefier uma orientação alimentar adequada • Conclui-se que 

a obesidade ê um fator de aumento do risco gravídico, que p~ 

de afetar tanto a mãe como o concepto. 



This study has been carried out with the pur

pose of discovering some of the characteristics of pregnancy 

developrnent in obese wornen and their effect on the newborn. 

Two groups of pregnant wornen were studied, one of thern of 

normal pregnant and the other of obese wornen. The following 

variables were selected for the study: the socioeconornic sta 

tus of the farnily, maternal age, height, arrn circumference , 

pre-pregnancy weight, total nurnber of pregnancies, parity , 

weight gain during pregnancy, obstetric complications, new

born weight, and fetal vitality. The results showed that the 

obese mothers were different from the normal ones and that 

they had a larger incidence of obstetric complications • 

The children of obese mothers had a higher mortality rate 

principally in the perinatal period. There was also a 

higher rate of prematurity and a higher proportion of over

weight babies. As a result the distribution curve of the 

weight of the newborn children of obese mothers was different 

frorn that of the children of normal mothers. The average 

newhorn weight of the children of obese pregnancies was higher 
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than the normal. This study led to the conclusion that 

whenever the subject suffcred a reduction in food intake , 

with resultant insufficient weight-gain, intrauterine growth 

was affected. It was concluded that pregnancy was not the 

best time for thc obcse mother to Jose weight; for this 

reason it is important that she receive adequate guidance 

with regard to diet. This study demonstrates that obesity 

is a factor contributing to high-risk pregnancy which can 

affect both mother and child. 



1. INTRODUÇ){O 



Toda enfermidade tr~nsmissível -ou nau 

que afeta uma parcela significativa de uma população, com 

repercussao sobre a saúde coletiva, se constitui um proble

ma de saúde pÚblica. 

Considerando-se esta afirmativa corno ver 

dadeira, a obesidade se apresenta como um problema de Saúde 

PÚblica no mundo de hoje. 

Vários países desenvolvidos apresentam ~ 

umentos consideráveis na prevalênciada obesidade, o que tem 

levado alguns deles, como por exemplo, os Estados Unidos e 

alguns países europeus, a considerá-la como um dos problemas 

mais preocupantes de Saúde PÚblica, na atualidade 2 •16 • 51 

A prevalênciada obesidade, nos Estados Unidos, na população 

adulta está em torno de 25% a 45% 48 . 

~ O Brasil, apesar de ser um pa1s em desen 

volvimento, apresenta peculiarmente regiões com problemas 

de saúde cujas características retratam realidades sócio-eco 

nômicas diferentes. O exemplo típico deste fato é a região 

metropolitana de São Paulo que, pelas características de de 
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senvolvimento econ5mico, apresenta tanto doenças degener~t! 

vas e metabÓlicas, que são mais freqUentes em países desen-

volvidos, quanto enfermidades infecto-contagiosas e desnutri 

ção, mais comuns nos pa!ses em desenvolvimento. 

Assim, a obesidade, que nos Últimos anos 

vem ganhando vulto nos países desenvolvidos, começa a atin

gir uma parcela cada vez maior de nossa população e, com is 

to, provoca uma preocupaçao crescente e uma necessidade de 

melhor atenção por parte do pessoal especializado em Saúde 

PÚblica. 

A obesidade é uma desordem, ou doença me

tabÓlica, que se caracteriza por um aumento de peso corporal 
.. ... 13 17 em relação a media de peso para a altura ' , ou ainda, p~ 

de ser definida como um excesso de tecido adiposo no organi~ 
2,13 mo Alguns autores consideram como pessoa obesa toda ~ 

quela que apresenta um aumento de peso de 20% em relação ao 

peso padrão para a altura 8 •12 •16 •17 •42 •46 • Outros conside

ram que a mulher é obesa quando tiver um peso acima de 90Kg. 

18 • 28 •30 • 33 •47 . Para EDWARDs 17 , quando um indivíduo tiver um 

peso acima de 50% do recomendado para sua altura ele é "maci 

çamente" obeso. 

39 SIQUEIRA e cols elaboraram curvas para di_ 

agnóstico de estado nutricional materno e consideraram mulhe 

res obesas aquelas que tem seu peso acima do limite superior 

destas. 

Sendo de etiologia multi-causal, a obesi

dade sofre influência de fatores orgânicos, ps!quicos e/ ou 

sociais 24 , que podem atuar isoladamente ou em conjunto, s~ 

bre o indivíduo. Fatores genéticos associados com fatores 

ambientais, tais como maior disponibilidade de alimentos in 

dustrializados, e vida sedentária facilitam o desencadeamen-
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to da obesidade. Alguns at1tores afirmam que fatores sociais 

-econômicos-culturais e ambientais exercem ação sobre a in -

gestão excessiva de alimentos e, com isto, provocam no indi-

vfduo um elevado aumento de peso 2,24 Resumindo. pode- se 

dizer que a obesidade resulta de um excesso relativo de in 

gestão calÓrica para o gasto energético necessário de um da 

do organismo, levando, com isto, a um aumento na síntese de 

gordura ou a uma diminuição da mobili:::ação da mesma. 

Numa tentativa de classificar todo e qua! 

quer tipo de obesidade, BRAY c cols 7 fizeram um quadro sinó-

tico, a fim de fornecer uma sistematização que permita um me 

lhor diagnóstico desta desordem ou doença metabÓlica, 

Quadro 1 • 
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QUADRO 1- CLASSIFICAÇÃO DE OBESIDADE 

DIAGNOSTICO ANATO~!ICO 

Hipercelular 

Com aumento no número de adipÓcitos e grau variado de ala! 

gamento da célula, começando precocemente na infância. 

NormoceluJar 

Com aumento de tamanho e nao do número de adipÓcitos,começ~ 

do geralmente na idade adulta ou durante a gravidez • 

DIAGNOSTICO ETIOLOGICO 

Endócrina 

Excesso de insulina ou de hormônios adrenocorticais. 

Associada com outras desordens endócrinas como : 

- diabetes mellitus, não insulina-dependente 

disfunção ovariana 

- disfunção tireoidiana 

- doença de Cushing 

Hipotalâmica 

Genética 

- síndromes raras, associadas com obesidade 

- obesidade familiar 

Obesidade de origem indeterminada 

FONTE: BRAY ,C. et al - Evaluation of the obese natient. 

JAMA, 235: 1487/91, 1976. 
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De acordo com este quadro de classifica

çao de obesidade, o fator anatômico está centrado, essenci

almente, nas características anátomo-funcionais das células 

adiposas e, em menor escala, em sintomas e sinais clínicos. 

Assim, no tipo hipercelular o aumento do número de células 

é acompanhado de um aumento variável de volume e de uma dis 

função metabÓlica discreta, enquanto que no tipo normocelu

lar a principal característica é o aumento do tamanho das 

células, que acumulam lÍpides e são freqÜentemente acompanh! 

das de doenças metabÓlicas, como diabetes mellitus não insu

lina-dependente, hiperlipemia ou hipertensão arterial 7 , O 

diagnóstico laboratorialdesses dois tipos é bastante compl~ 

xo, pois implicaria na necessidade de medida dos lÍpides in 

tra-adipócitos e do cálculo do tecido adiposo corpóreo to

tal, como referem KATZEN e MAHLER 22 , 

O diagnóstico clínico é feito essencialmen 

te levando em conta a época do início da sintomatologia, que 

é mais precoce na hipercelular, e o tipo de distribuição de 

tecido adiposo no organismo, que é uniforme no hipercelular 

e mais concentrado no tronco no tipo normocelular, segundo 

BRAY 7 • 

Dentre os fatores etiolÓgicos de obesidade, 

a causa mais importante é a endócrina, por ser esta essenci

almente uma disfunção metabÓlica. O excesso de insulina po

de ser devido à resistência apresentada pelas células do in

divíduo obeso à ação insulínica, acarretando, assim, um au-

mento por mecanismo de compensação desta secreção pelas ilho 

tas do pâncreas 22 • Ainda segundo KATZEN e MAHLER 22 , isto p~ 

derá acarretar um desequilíbrio no metabolismo de glicose, 

dependendo da maior ou menor ação de compensação pancreática 



à resistência tecidual, Contudo, parece clara a relação en 

tre a obesidade e o metabolismo dos hidratos de carbono 

Como se sabe, o excesso de ingestão calórica leva a um con-

- ... sumo maior de insulina que, por ve:es, nao e suficiente, fa 

zendo com que os carhohidr:ttos se fixem no tecido adiposo 

28 onde são convertidos em gordura 

A obesidade familiar é a causa mais impor 

tante entre os fatores genéticos, pois além da tend~ncia fa

miliar à obesidade , hâ a influência do meio ambiente e de 

hábitos alimentares, concorrendo para um desequilíbrio de i~ 
21 

- - . ,., 7 1 2 31 C LAR gestao calor1ca-• • ' . GAIN e K explicam a tend~~ 

cia familiar dizendo que, quando o pai e a mãe são obesos 

o filho tende ã obesidade; por outro lado, quando ambos os 

pais são delgados, seus filhos tendem a ser delgados também. 

Mostram, ainda, que quando a mãe é obesa, o recém-nascido 

tem uma maior tend~ncia ã obesidade, mais do que quando a mãe 

é delgada ou normal, independente da constituição do marido, 

embora este também tenha importância na tendência à obesida

de de sua prole, O gráfico I, abaixo ilustra esta explica-

çao. 
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FONTE: GAIN,S.Mo & CLARK,D.C.- Trends in fatness and the 

origins of obesity. Pediatrics, 22= 450,1976. 

Mas, apesar de todos os esforços para a 

elucidação etiolÓgica da obesidade, um grande número de ob~ 

sos sao classificados na categoria de origem indeterminada, 

por nao ser possível identificar a causa específica para es 

ta disfunção rnetabÔlica 7 , Contudo, a não identificação de 

fator etiolôr,ico não implica em urna não atuação sobre a ohe 

sidade, com o objetivo de minimizar e/ou controlar este pr~ 

blerna, pois quanto mais precoce for a atuação, no sentido 

de corrigir e/ou controlar esta disfunção, menor será o ris 

co de agravos à saúde, a que o obeso está exposto. 
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2 34 
ALBRINK e ROBSON entre outros auto -

res, relatam que a obesidade é um fator de aumento de morbi 

dade no ser humano, com maior prevalência de doenças, prin

cipalmente cardiovasculares, arteroscleróticas, hemodinâmi

cas e outras, tais como as que causam problemas respiratóri 

os, colecistites, orteoartrites, veias varicosas, hérnias 

ventrais e diafragmâticas, etc., além do diabetes, que par~ 

ce ter uma forte associação com a obesidade. 

Os problemas cardiovasculares e os hemo

dinâmicos sao decorrentes de um aumento do volume sanguíneo 

circulante, que se deve a uma rede vascular adicional, por 

causa do excesso de tecido adiposo, acarretando, por sua vez, 

repercussões sobre o sistema cardiovascular, 

A arterioesclerose ocorre pelo acúmulo 

subendotelial do colesterol, triglicérides e fosfolípedes , 

ocluindo assim, parcial ou totalmente, a luz dos vasos, Es 

te acúmulo resulta do excesso dessas substâncias circulando 

no organismo, em razão de obesidade e da elevada ingestão 

de hidratos de carbono, acarretando, com isto, um desequili 

brio no metabolismo destes Últimos. A arterioesclerose 
~ 

e, 

hoje em dia, uma das enfermidades degenerativas de mais al 

ta prevalência. 

Um Último ponto a ser levado em considera 

ção é o problema psicológico associado ã obesidade. Segundo 

CORMILLOT e cols 12 e KIELL 24 , os fatores psicolÓgicos estão 

relacionados tanto com o desencadeamento como com o tratamen 

to da obesidade, Quanto ao primeiro, ele parece favorecer u 

ma conduta impulsiva frente ã comida representando esta um 

mecanismo de defesa ou de compens~çao a ansiedades , ''stress'\ 
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ang~stia, etc .. Quanto ao trntamento, a correlaçâo entre pr~ 

blemas psicolÓgicos e obesidade se constitui numa base impo! 

tante de tratamento. 

Pelo que foi visto, :1té :l~'.ora, a obesid<J-

de é um fator ele rtsco. pois expõe o ind:i,·Íduo a uma maior 

mortalidade e morbidade 

Como se sabe, a gestação, por si so, leva 

a mulher a um risco gravÍdico que, quando associado a outros 

fatores de risco, como, por exemplo, a obesidade, podem pre-

dispor tanto a gestante quanto o concepto a um aumento na mor 

bi-mort:ll idade materno-fetal. 

1'"' CORMILLOT e cols - referem autores que re 

latam ser a prevalênciaje obesidade, na mulher grávida , da 

ordem de 20 a 45~ e que a gestação pode atuar corno desencade 

ante da obesidade, ou corno agravante desta, quando for pré -

existente. 

A grande maioria dos autores de trabalhos 

sobre o assunto afirmam que a associação obesidade-gravidez 

aumenta a incidência de complicações maternas, levando rnae 

e filho a um alto risco. 

~~EDER c cols 26 fi:erarn um estudo de mor-

talidade materna, em ~!innesota, durante um período de 10 a 

nos e verificaram que, entre as gestantes que faleceram, 12\ 
~ 

eram obesas, isto e, pesavam mais de 90Kg, sendo a principal 

causa Je morte, neste grupo, a embolia pulmonar e a segunda 

as hemorragias, principalmente pós-parto. P:1ra este mesmo 

autor, se o critério para o diagnóstico da obesidade na gra-

vide: fosse 80Kg ao invés de 90Kg, ter-se-ia urna incidência 

de obesidade de 18~ entre as gestantes falecidas. 
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A principal causa de rnorbidade materna 

entre grávidas obesas s:lo as doenças hipertensivas, predorn..! 

"'d. 33 nanternente a toxcmia grav1 tca . PETRY encontrou urna in 

cid~ncia Je 35.5~ de doenças l1ipcrtcnsivas entre as gestan-

tes obesas cont r~t 14, 8 ~. no to tal das gestantes, que foram a 

tendidas no hospital onde ele realizou seu estudo, no Ken -

tucky. 

fiSCHER e FREY18 mostram em seu estudo u 

ma incidência duas vezes maior de toxernia no grupo de ges -

tantes obesas que no grupo controle. TRACY e MILLER47 rela 

tam que as grávidas obesas têm uma incidência 7 vezes maior 

17 de toxernia que as normais. EDWARDS e cols • ODELL e MEN-

GERT30, MATHEWS e DER BRU CKE 28 também encontram uma maior 

incid~ncia de toxernia e desordens hipertensivas nas gestan-

tes obesas. Parece ser, portanto, a obesidade um fator pr~ 

disponente a doenças hipertensivas de um modo geral. 

Em relação ao feto, as doenças hiperten-

sivas sao uma das causas de baixo peso ao nascer, e de mor 

talidade perinatal. E o que mostra o estudo feito por BU

TLER e BON~~M9 na Inglaterra, Escócia e País de Gales, em 

1968, em que se encontrou que s~ ,, das mortes perinatais oco r 

r eram em filhos de toxêmicas-
.. 

Outra complicação freqUente em obesas gr! 

vidas - hemorragia, principalmente - 12 28 30 e a po s - p a r to ' ' 

No que respeita a gestação, pelo fato da 

mesma ser diabetog~nica, o diabetes quando associado a ela , 

apresenta uma maior incidência no grupo de gestantes obesas, 

17 28 47 corno assinalam alguns autores • ' O aumento desta in-

cid~ncia, verificada por eles. é da ordem de 3,4% 28 a 10,4\ 

17,47 
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A literatura ainda menciona outras com-

plicações maternas, t a is como pielonefrites, tromboemboli~ 

mo, lesões ou infecções de cicatri z cir~rgica, que tem sua 

incidência aumentada em gr5vidas obesas 1 ~· 17 • 34 • 48 

Para alguns autores, as gestantes obesas 

têm uma incidência maior de fetos em apresentação pélvica , 

ou gestações m~ltiplas 28 • 3 0 • 4 7 

No período gestacional, a mulher grávida 

deve ganhar de 9 a 12Kg, porém, muitas vezes, por problemas 

culturais, comportamentais, ambientais e/ou sociais, a ges-

tante apresenta um ganho de peso inadequado, tanto para mais 

como para menos em relação aos limites recomendados . 

KAWAKAMI e cols 23 , em seu estudo, verifi 

caram que quando as gestantes ganhavam menos de 7Kg, duran

te a gravide z , a média de peso dos concep tos ao nas c er esta 

va abaixo de 2"700g e, se ganhassem menos de SKg, esta médi 

a caía para menos de 2 , 500g , Por outro lado , quando as gr! 

vidas tinham um aumento de peso ac1ma de 12Kg, pra ticamente 

não havia correlação entre o ganho de peso materno e o peso 

fetal, sendo o peso do recém-nascido normal , 

SPRINGER e cols 44 mostram, em seu estudo, 

a relação existente entre o peso pré- gestacional, e o peso e 

a altura do recém-nascido e também a correlação positiva en-

tre o ganho de peso materno durante a gravide z e peso, altu

ra e circunferência craniana do con cepto , 

SIMPSON e cols 38 f izeram uma extensa revi 

sao em prontuários de mulheres grávidas, com ges tação a ter

mo, registrados durante um período de 20 anos num Hospital 

militar no Texas-USA, e verificaram a associação existente 
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Para alguns autores, as gestantes obesas 

têm uma incidência maior de fetos em apresentação pélvica , 

ou gestações múltiplas 28 • 30 · 47 

No período gestacional, a mulher grávida 

deve ganhar de 9 3 12Kg, porém, mu i tas vezes, por problemas 

culturais, comportamentais, ambientais e/ou sociais, a ges-

tante apresenta um ganho de peso inadequado, tanto para mais 

como para menos em relação aos limites recomend ados . 

KAWAKAMI e cols 23 , em seu estudo, verifi 

caram que quando as gestantes ganhavam menos de 7Kg, duran-

te a gravidez , a média de peso dos concep tos ao nas cer esta 

va abaixo de 2 n700g e, se ganhassem men os de SKg, esta médi 

a caía para menos de 2 , 500g . Por outro lado, quando as gr~ 

vidas tinham um aumento de peso acima de 12Kg, pr a ticamente 

não havia correlação entre o ganho de peso materno e o peso 

fetal, sendo o peso do recém-nascido normal " 

SPRINGER e cols 44 mostram, em seu estudo, 

a relação existente entre o peso pré-gestacional, e o peso e 

a altura do recém-nascido e também a correlação positiva en-

tre o ganho de peso materno durante a gravidez e peso, altu

ra e circunferência craniana do con cep to , 

SIMPSON e cols 38 f izeram uma extensa revi 

sao em prontuários de mulheres grávidas, com ges tação a ter-

mo, registrados durante um período de 20 anos num Hospital 

militar no Texas-USA, e verificaram a associação existente 
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entre peso pr~-gestacional, ganho de peso durante a gravi

dez e o peso do rec~m-nasciJo. Assim, verificaram que qua~ 

to maior era o peso pr~-gestaciona1 maior era o peso do re 

c~m-nascido: a mesma relaç~o direta se observou entre o g~ 

nho de peso durante a gravidez e o peso do rec~m-nascido 

Essas relações foram diretas at~ um determinado limite. As 

sim, para as gestantes que tinham um peso pr~-gestacional 

alto (maior de 73Kg), o peso do rec~m-nascido aproximou- se 

ao das gestantes com menos de 73Kg. Este fato se deveu pr~ 

vavelmente à restrição alimentar feita às grávidas com peso 

pr~-gestacional acima de 73Kg, pois ocorreu uma maior inci-

dência de perda de peso durante a gestação neste grupo . 

Eles concluem que os rec~m-nascidos de mulheres que têr ma 

ior peso pr~-gestacional e um maior ganho de peso durante a 

gestação, pesam mais do que aqueles que tê~ um maior peso 

pr~-gestacional e pequeno ganho de peso durante a gravidez • 

Logo, durante o periodo gestacional a grávida não deverá dei 

xar de ganhar peso, pois isto irá repercutir no peso do feto. 

38 SIMPSON e cols encontram, resultados s~ 

23 melhantes ao de KAWAKAMI e col , ou seja ganhar pouco peso 

durante a gravidez afeta ao peso do rec~m-nascido, enquanto 

que ganhar muito peso não afeta o peso do concepto: logo, o 

que ~ restritivo ao crescimento do feto ~ o ganho de peso i 

nadequado durante a gestação~ 

Como se ve, o concerto ~ afetado por es-

tados mórbidos maternos ou por restrições alimentares que a 

mãe venha a sofrer independente do seu estado nutricional . 

Contudo, observa-se que, de uma maneira geral, a gestante o 

besa sofre restrição alimentar durante o período gestacional 
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por recomendação médica. Alguns obstetras acham que o re -

cém-nascido não é afetado por regime alimentar, não sendo 

contra-indicado que a gestante obesa perca peso neste perí~ 

do, O importante, para eles, é que a obesa nao venha a g! 

nhar ainda mais peso durante este períodoo 

Além disso, a perda ou falta de ganho de 

peso pode implicar em catabolismo dos tecidos maternos, pr~ 

vocando o desenvolvimento de cetoses, o que poderá compram! 

d 1 . 1~ . f 117 ter o esenvo v1mento neuro og1co eta _ 

Os recém-nascidos filhos de gestantes ob! 

sas, de um modo geral, são maiores que os filhos de não obe-

sas, ~ - . . 17 40 48 f' • porem, nao excess1vamente ma1ores ' ' . c 1mportan-

te notar que a incidência de baixo peso ao nascer, por re -

tardo de crescimento intra-uterino, é menor nos filhos de 

mães obesas, apesar das complicações obstétricas a que este 

grupo está exposto. Quanto às crianças que ao nascer apr! 

sentam peso acima de 4.000g, encontrou-se uma incidência 

significativamente maior entre os filhos de mães obesas do 

- 17 48 12 6 que as de na o obesas ' • COR.JvtiLLOT e co 1 s e BATISTA , 

entre outros autores, referem uma morbi-mortalidade maior 

nas crianças com peso acima de 4000g. 

A tendência familiar da obesidade é um fa 

tor importante no tamanho do feto, pois, pelo que foi visto 

até agora, os filhos das gestantes obesas são, de um modo g! 

ral, maiores. 

Este aumento de peso do recém-nascido tem 

48 sido atribuído a um aumento na adiposidade. UDALL e cols , 

em estudo feito no Centro médico da Universidade de Arizona 

com gestantes não diabéticas, verificaram que os filhos de 

gestantes obesas eram maiores que os das normais e que estes 



• 14. 

rec~m-nascidos tinham um aumento no tecido adiposo subcuti

neo. Concluiram que o ganho Je peso, durante a gestaçâo 

esti associado com o aumento da obesidade e comprimento do 

rec~m-nascido, emhora o elevado peso pré-gestacional se as-

sacie i obesidade do concepto, independente do comprimento 

deste. 

50 WHITELAW mostra, em seu trabalho, que 

a obesidade materna (quer aquela pré-gestacional ou o ganho 

excessivo durante a gravidez) esti associada a um aumento 

de gordura subcut~nea do recém-nascido. Segundo este autor, 

o fato se deve 3 passagem de icidos graxos livres através da 

placenta, herança de uma taxa metab61ica mais baixa, e dimi-

nuição da atividade fisica "in utero" • Afirma, tamb~m, que 

este aumento de gordura subcutânea no recém-nascido, filho 

de obesa, poderia explicar a tendência de obesidade familiar. 

Portanto, quando a gravidez desencadeia 

a obesidade, ou esti associada a esta, leva o binÔmio mae-

filho a uma maior vulnerabilidade de adoecer e morrer por 

complicações tanto obstétricas como clinicas. 

Este trabalho visa a conhecer algumas ca 

racteristicas da evolução da gravidez em mulheres obesas 

bem como possíveis influênci~da obesidade na gravidez, que 

possam estar afetando o crescimento intra-uterino c a saúde 

e vitalidade do feto. 



' -. OBJETIVOS 
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Objetivou-se com este trabalho estudar o 

binômio obesidade e gravidez, uma vez que esta associação é 

um fator de risco a que podem estar expostos tanto a mãe 

quanto o concepto, implicando uma morbi-mortalidade maior • 

Esta pesquisa visa estudar variáveis ma 

ternas: status sócio-econômico familiar, idade, número de 

gestações anteriores, paridade, altura, perímetro braquial, 

peso habitual, ganho de peso durante a gestação, idade ges

tacional e intercorrências durante a gestação, que possam 

estar influindo no peso ao nascer, e na vitalidade dos re

cém-nascidos das gestantes obesas e compará-las com as das 

normais, numa tentativa de identificar possíveis fatores 

que estejam interferindo no resultado da gestação e, conhe 

cer a prevalênciada obesidade nesta população de gestantes . 



_). MATERIAL [ M~TODO 
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Para este estudo foram consideradas as 

gestantes inscritas no período de 01/07/77 a 30/10/78 no 

Serviço de Pré-Natal do "Centro de Saúde Geraldo de Paula 

Souza da Faculdade de Saúde PÚblica da USP". Destas ges-

tantes foram selecionadas para um estudo prospectivo 132, 

que preenchiam os seguintes critérios: 

a) haviam comparecido ao Serviço de 

Pré-Natal para sua primeira :onsulta até a 2Sa. semana de 

gestação; 

-b) nao registraram nenhuma patologia pr~ 

pria ou associada à gravidez na primeira consulta; 

c) nao apresentaram gravidez gemelar 

d) haviam feito consulta de puerpérioo 

Estas gestantes foram então divididas em 

dois grupos sendo um de normal e outro de obesa segundo 

critério de classificação. 

CRIT~RIO DE CLASSIFICJ.ÇÃO DE GESTANTE NORMAL E OBESA 

Para a classificação das gestantes em obe 

sas e normais foram utilizad&s as "Curvas de ganho de peso " 

para gestantes de SIQUEIRA e col 39 , Toda gestante que esta

va entre - 1 (um) desvio-padrão a + 1 (um) desvio-padrão da 

curva foi considerada normal, bem como as que estavam abaixo 

de - 1 desvio-padrão e que, durante o decorrer da gravidez , 



passassem acima deste limite c ~r permanecendo. Assim scn 

do, este grupo contou com 81 gestantes. 

Poram consideradas gestantes obesas :1s 

que estavam acima de + 1 (um) dcsvjo-padriio da "Curva de g~ 

nho de pcso"ou que estavam no espaço da curva considerado 

como normal e, no decorrer da gravidez, passaram para cima 

do limite +1 (um) desvio-padrio. Ou, ainda, aquelas que os 

cilaram durante a gravidez, no limite superior da curva, mas 

que terminaram com seu peso acima do limite definido como 

normal. Este grupo compreendeu 51 gestantes 

As variáveis que seguem foram considera

das de importância para o presente estudo, sendo, portanto, 

coletadas e anotadas em ficha padronizada para tal: 

a) Dados Pessoais: 

Nome:completo 

Idade: em anos completos 

Número da ficha de pré-natal 

Classificação do nível de status sócio-econômico familiar: 

4 de acordo com a classificação de ALVARENGA e cols , que CO_!l 

ta com a combinação estatística das seguintes variações: 

ocupaçao do marido ou responsável pela família, renda mensal 

por pessoa da famÍlia, escolaridade da gestante e do marido 

ou companheiro. 
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b) Antecedentes Obst~tricos 

Foram anotados todos os dados de importância, que podiam in 

fluenciar direta ou indiretamente à gestação atual . 

Estatura: 

c) Dados antropom~tricos da gestante 

~ 

era obtida com a regua milimetrada existente na 

balança antropometrica, A gestante assumia a po

sição ereta sem sapatos e a aproximação era fei

ta até 0,5 em, 

Peso Pr~-gestacional: era obtido por informação da gestante. 

Peso atual: toda gestante era pesada na mesma balança antr~ 

pométrica Filizola, com vestido, sem sapatos e 

sem abrigo ou malha de lã e com aproximação de 

até 100 gramas. 

Perímetro braquial: era medida a circunferência do braço es 

querdo da gestante na meia distância entre o a

crômio e o ol~crano, com fita métrica plástica 

inextensível, com aproximação de 0,5 em. 

Os dados de peso e perímetro braquial fo 

ram tomados em todas as consultas de controle pré-natal, sen 

do os demais apenas na primeira consulta, 
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d) Hi~t6ria da gravidez atual 

Data da Última menstruação (DUM) 

Evolução da gravidez atual: diagn6stico feito pelo m~dico 

prenatalista. 

Idade gestacional cálculo feito a partir da data da Últi 

ma menstruação, 

Ganho de peso durante a gravidez: cálculo feito a partir da 

diferênça entre o peso da Última consul 

ta e o da primeira consulta. 

Ganho de peso semanal: cálculo feito a partir da diferença 

entre o peso da Última consulta e da 

primeira consulta, dividido pela dife

rença entre a idade gestacional da Últl 

'ma consulta com a primeira consulta • 

Ganho de peso semanal = 
P. da Última cons. - P. da la. cons. 

idade gest. da Última consulta - ida 

de gestacional da la, consulta 

Foi feito este cálculo apenas para as ge~ 

tantes que deram a luz a crianças com 37 semanas e mais, e 

que a Última consulta tivesse sido realizada at~, no mínimo, 

4 semanas antes do parto. 



e) Tipo de parto e data do nascimento 

f) Vitalidade do recém-nascido 

g) Intercorrências do recém-nascido 

h) Antropometria do recém-nascido 

Peso ao nascer 

Este quatro Últimos dados eram obtidos 

em consulta de puerpério, através de informações que a pu-

erpera trazia do hospital ou por informação pessoal. 

Para as variáveis em estudo foram calcu-

ladas as médias dos seus diferentes valores e feita análise 

estatística. 

Análise estatística 

Foi feito o teste de Quiquadrado Cx 2) e 

o teste de igualdade de duas médias estatísticas; para tal 

foi escolhido o método Z, que é definido pela fórmula : 

- -X - xz 
z = -r=====:; \ 

52 52 
1 2 
-+-

Para a análise deste método foi utiliza

da orientação de SPIEGEL 41 . 
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O nível de significância, tanto para o 

teste de x2 como o dez, foi fixado em 5%. 



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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4.1. Características gerais das gestantes estudadas. 

Inicialmente procurou-se verificar se h! 

via diferenças entre o grupo de gestantes obesas e normais • 

4.1.1. Idade das gestantes 

A média de idade da população de gestan

tes estudadas é de Z7,66 anos; porém, as obesas apresentam 

uma idade significativamente maior que as normais, como pode 

ser constatado na tabela 1. 

TABELA 1 - IDADE DAS GESTANTES DOS DOIS GRUPOS EM ESTUDO 

GESTANTES N9 DE CASOS MElliA DE IDAD.E DESVIO-.PADAAO 

Normais 81 26,8 5,6 

Obesas 51 29,0 6,0 

Diferença significativa ao nível de p < 0,01 

Estes dados são semelhantes aos relatados 

por PECKHAM e CHRISTIANSON32 , PRETY33 e ODELL e MENGERT30 , o 

que permite concluir que, de um modo geral, as gestantes obe

sas apresentam idade maior que as normais. 

4.1.2. Status sócio-econômico familiar 

O nível de status sócio-econômico famili 
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ar das gestantes que frequentam o "Centro de Saúde Geraldo 
4 de Paula Souza'', foi elaborado por ALVARENGA e col , que a-

nalisaram a relação existente entre escolaridade, ocupação 

e renda, tanto da gr5vida como de seu companheiro, possibi

litando com isto, uma estratificaç~o em cl:1ss~s sociais 

A tabela 2 mostra como se comporta a es

tratificação social dos dois grupos em estudoo Como se pode 

observar, as duas populações provêm, predominantemente, das 

classes midia e midia baixa" Este fato se deve ~ localiza -

ção geográfica do Centro de Saúde (Jardim América e Vila Ma-

dalena), o que favorece um afluxo maior desta classe, Esta 

distribuição foi um fator limitante de análise, pois impossi 

bilitou verificar se existe alguma relação entre o status-s~ 

cio-econômico familiar e o estado nutricional das gestantes, 

no caso específico , a obesidade" 

TABELA 2 STATUS S0CIO ECONCMICO FN~ILIAR DOS DOIS GRUPOS DE 

GESTANTES EM ESTUDO" 

ESTANTES NORMAIS OBESAS 

N9 o N9 o 
STATUS " J 

L Baixa 6 7. 4 3 5,9 

2 " Média baixa 47 58,0 32 62,7 

3. Midia midia 21 25,9 11 21,6 

4, Midia alta 6 7' 5 5 9,8 

5' Alta 1 1 , 2 - -
TOTAL 81 100,0 51 100,0 



-Como se ve, o comportamento dos dois gr~ 

pos de gestantes, em relação à classe social, é muito seme-

lhante, pois existe uma grande concentração nos níveis de 

status 2 e 3 para os 2 grupos de gestantes, 

4.1"3. Número de gestações anteriores e paridade , 

... 
A literatura, em geral faz mençao tanto a 

.- 1 - d - . 32 ... .d d 33 variave numero e gestaçoes anteriores como a pari a e , 

Esses autores relatam que as gestantes o 

besas apresentam número de gestações anteriores e/ou parida

de maior do que as não obesas, O presente estudo constata a 

mesma relação, como mostram as tabelas 3 e 4 . Apesar disto, 

essas diferenças, em número de gestações e paridade, não são 

significativas; existe, entretanto, uma tendência de as ges-

tantes obesas terem mais gestações e mais filhos que as nor-

mais. 

TABELA 3 - N0MERO DE GESTAÇOES ANTERIORES DOS DOIS GRUPOS DE 

GESTANTES EM ESTUDO. 

GESTANTES N9 DE CASOS * MEDIA DE DESVIO -PADRÃO 

GESTAÇOES 

Normais 59 1,9 1,2 

Obesas 39 2,4 1,6 

Diferença nao significativa ao nível de 5% 

* Excluídas as nrirni~cst~s. 
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TABELA 4 - PARIDADE DOS DOIS GRUPOS DE GESTANTES EM ESTUDO 

GESTANTES N9 DE CASOS* Mi:DIA DE PARIDADE DESVIO-PADRÃO 

Normais 55 1 • 4 0,9 

Obesas 36 1. 8 1 ,1 

Diferença nao significativa ao nível de 5% 

* ExcluÍdas as nulíparas. 

DIDDLE15 diz que a obesidade em mulheres 

grávidas nao é apenas efeito da gestação, mas de um proces

so que se inicia desde a infância ou adolescência, além de a 

mulher, comumente, aumentar de peso a cada gestação que ocor 

re, Outro fato é o aumento de peso em decorrência da idade. 

Portanto, a obesidade pode ser uma conseqUência da idade e 

de paridade maior. Como se pode observar nas tabelas , até 

agora apresentadas, os grupos das gestantes obesas apresen

tam idade e paridade mais elevadas que o grupo das normais , 

Cabe, ainda, mencionar que nos dois grupos, o número de ges

tações anteriores é maior que a paridade, ocorrendo, portan

to, perdas fetais anteriores, da ordem de 1:4 gestações nas 

grávidas normais e 1:3,5 gestações para as obesas, 

4.1.4. Estatura e peso pré-gestacional 

E interessante notar que não houve diferen 
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ça na média de estatura dos dois grupos de grávidas, sendo 

esta de 1,56m. Este fato também ocorreu no estudo de 

PECKHAM e CHRIST1ANSON 32 , com a diferença de que a média de 

estatura, em sua populaç~o de grávidas normais e obesas, foi 

de 1,62m. Esta diferença entre a estatura das gestantes des 

d d C 32 - d te estu o e o e PE KHAM e CHRISTIANSON nao se eve prova-

velmente à herança genética, mas possivelmente em consequên-

cia de problemas nutricionais decorrentes de uma alimentaç~o 

inadequada, visto que, em nosso País, um dos nrincipais pro

blemas de Saúde PÚblica ainda é a desnutriç~J~ 

Aliás, TAKAHASHI 45 verificou, no Jap~o , 

um aumento substancial da estatura de crianças pré-adolesceQ 

tes, num prazo de 60 anos, mostrando com isto que o que vari 

ou no Jap~o, neste tempo, n~o foi o fator genético, mas uma 

melhor condiç~o nutricional" E provável que esta diferença 

encontrada entre as mulheres deste estudo e as de PECKHAM e 

CHRISTIANSON 32 se deva a fatores ambientais. 

Quanto ao peso pré-gestacional, para 

32 PECKHAM e CHRISTIANSON gestantes obesas apresentavam peso 

maior que as normaisc Na tabela 5, pode-se verificar este 

mesmo fato para o presente estudo, sendo esta diferença esta 

tisticamente significativa: acima de a < 0,20% , 



TABELA 5 - PESO PR~-GESTACIO~AL DOS DOIS GRUPOS DE GESTANTES 

EM ESTUDO, 

GESTANTES ~(' DE CASI':::: PESO HABITUAL M~DI0 DESVIO-PADRÃO 

Normais 80 * 52,9 5' 5 

Obesas 49 ** 66,4 10.8 

* 1 (um) peso pré-gestacional ignorado 

** 2 (dois) pesos pré-gestacionais ignorados 

Diferença significativa ao nível de p < 0,002 

Como se -ve, o grupo de gestantes obesas 

apresenta uma maior média de peso pré-gestacional já no pe

ríodo pré-gravídico, iniciando, portanto, a gravidez com p~ 

so maior, 

4,1,5, Perímetro Braquial 

A fim de se constatar se o perímetro bra-

quial poderia servir como uma medida antropométrica para o 

diagnóstico de obesidade,pois devido à facilidade de sua ob 

tenção tornou-se uma técnica viável para estudos populaci~ 

nais, foi feita esta mensuração nas gestantes deste estudo 

e constatou-se que as grávidas normais têm valores menores 
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que as obes::~s -Esta diferença c est;1tisticamcnte significante 

ao n!vel de 0.20~ (t::~bcl::~ 6) 

TABELA 6 - PER T~tETRO BRAQU !:\L DOS DO T S GRlJ POS DE G ESTANTF.S 

EM Es-;·uno 

GESTANTES ~9 DE CASOS \fLDIA DO PER!METRO DESVIO-PADRÃO 

Normais 81 

Obesas 51 

BRAQUIAL 

,_ -
._,I ., ,.) 

3 2, o 

1 , 9 

2 '6 

Diferença significativa para p < 0,002 

Para as norrnais,a m~dia do perfmetro bra 

quial se relaciona ::~o pcrcentil 50 de tabela de FRISANCH019 , 

enquanto que as obesas ao percentil 85. Assim sendo, esta 

medida é de grande valia no diagnóstico de obesidade, pois , 

associada ao peso da gestante, pode identificar, com boa mar 

gern de segurança, grávidas normais e obesas. 

~-1.6. Intercorr~ncias durante o processo grav!dico. 

A maior preocupaçao dos obstetras sao as 

intercorrências , que podem advir durante a gravidez, princi_ 

palmente quando fatores de risco orgânico se associam à gr~ 

vide:. 3 14 ALMEIDA e cols , DELASCIO e ALMEIDA , 1\-lAEDER e cols 

26 , entre outros, classificam a obesidade corno um fator de 
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alto risco. 

Vários outros autores mostram que ocorre 

urna incidência muito maior de patologias próprias e associa 

das ao ciclo gravído-puerperal em gestantes obesas. E tam 

bém há uma maior incidência de partos distócicos neste gr~ 

pode grávidas 17,18,28,30,47 

No presente estudo, tal fato foi observ~ 

do. Porém, pelo critério rigoroso de seleção do grupo, no 

qual toda a gestante quer obesa quer normal, que apresenta~ 

se patologia própria ou associada ã gravidez na primeira 

consulta deveria ser excluída do estudo, a incidência de p~ 

tologia foi pequena, como pode ser observado na tabela 7 . 

TABELA ~ INCIDENCIA DE PATOLOGIAS NOS DOIS GRUPOS DE GES

TANTES EM ESTUDO. 

~ 
NORMAIS OBESAS 

N9 e N9 o A 
o " 

Diabetes· 1 1 ' 2 - -
Anemia 1 1 ' 2 - -
Doenças hipertens,i 

v as . 
4 7 '8 - -

Infecção Urinária - - 2 3,9 

Ausência de pato-

logia 79 97,5 45 88,34 

i 
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Como esta tabela mostra, houve apenas 1 

caso de diabetes declarado entre as gestantes normais. Es 

ta gestante, porém, tinha história de feto anterior macros 

sômico e seu peso, no decurso da gravidez, sempre esteve 

tangenciando o limite superior da Curva de SIQUEIRA e co1~ 9 

(+ 1 DS). O diabetes foi diagnosticado pela prova de GTT o 

ral. E preciso ressaltar que as gestantes obesas, mesmo 

com história de crianças que nasceram com peso acima de 

4000g, não fizeram prova de GTT oral para diagnóstico de di 

abetes~ portanto, não fica afastada a hipótese de coexistê~ 

cia desta patologia nas grávidas obesas, uma vez que esta 

prova nao foi feita sistematicamente em todas as gestantes 

obesas deste estudo. 

A hipertensão arterial, diagnosticada na 

gestação,pode ser devida a toxemia ou a síndromes hiperten-

sivas de outras causas. As gestantes obesas, que apresent~ 

ram hipertensão (7,8%) a tiveram no Último trimestre da gr~ 

videz~ portanto, esta pode ser decorrente de uma síndrome 

toxêmica não diagnosticada. 

17 EDWARDS e cols ' fazem uma comparaçao em 

vários estudos com obesas e as incidências das complicações 

obstétricas apresentadas entre eles. Com o intuito de com 

parar os dados deste trabalho com os de outros autores, fo 

ram associados os resultados obtidos aos da tabela de EDWAR 

13 DS e cols , (tabela S)e 
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TABELA 8 - INCIDENCIA DE COMPLICAÇOES OBSTETRICAS EM PACIEN 

TES OBESAS. COMPARAÇÃO COM OUTROS TRABALHOS. 

COMPLICAÇOES ODE LL PETRY ROOPNARTE TRACY FREEP EDWAR - -
(' NESINGT & MAN DS (j 

HENGERT & PATHAK MILLER 
Doenças Hipe!_ 
tensivas 31 , 4 35,5 41,0 41,7 66,0 22,6 

Pouco ganho 
e/ou perda - - - - - 31,2 

de peso 

Diabetes(de 
clarado e ge~ 

tacional) - - 40,0 1 o, 4 17,9 12,5 

Hemorragia 

Pós-parto 7, 1 0,8 15,0 2,0 - 20,1 

Infecções 
Urinárias - - 5.0 1 o, 4 - 10,1 

Apresent~ 

çao Pélvica 5, 5 4,6 - 8, 3 19,9 2,4 

Cesárea l ' : 1 , 5 17.0 6,2 14,3 11,0 

Parto Op~ 
ratório 
(F+C) 11 'o 31,1 19,0 35,4 - 21,0 

Média de p~ 

50 ao nas-
cer (Kg) 3, 580 3,807 - 4,025 3,532 3,459 

Baixo peso 
ao nascer 3,6 2' 7 8,0 - - 4,8 

Crianças de 
tamanho ex-
cessivo 22,6 .)6,7 16,0 - - 20,6 . 
FONTE: EDWARDS,Z.E. e colaboradores17 

-
PRESEN -
TE ES-

TUDO 

7,8 

23,5 

-

*** 

3,9 

*** 

48,0 

51,0 

3,359 

10,4 

18,8 
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Verifica-se que a incidência de doenças 

hipertensivas, infecções urinarias -e diabétes ê menor em ra 

zãõ do exposto anteriormente. Os dados de pouco ganho de p~ 

so ou perda de peso, peso médio ao nascer e criança de tama-

nho excessivo se assemelham aos dos autores consultados . 

A atenção ao parto é realizada em hospi-

tais que nao mantêm um sistema de informática com o serviço 

de pré-natal do "Centro de Saúde Geraldo de Paula Souza" e , 

portanto, este serviço não dispõe de dados sobre as interco! 

rências ocorridas durante o período de parto e puerpério • 

Assim, não foi possível saber da incidência de complicações 

neste período, tanto no grupo das obesas como no das normaiso 

E preciso salientar a magnitude da incidência de partos ope

ratórios (fórceps + cesârea) no presente estudo, em decorrên 

cia da indiscriminação de intervenção cirúrgica em nosso me! 

o • Um exemplo da falta de critério na indicação de parto 

cesâreo é dado por SILVEIRA37 , que mostra uma incidência de 

10% de cesârias em nati-mortos, no Distrito de São Paulo; es 

ta proporção é inadequada, uma vez que, de um modo geral, 

não se indica este tipo de parto para feto morto. 

A inexistência de diabetes nao quer di-

zer que nao ocorreu caso de diabetes nas gestantes obesas , 

neste estudo, mas que o diagnóstico não foi feito em ra 

zão do exposto anteriormenteo 

4.1.7. Idade gestacional 

A média de idade gestacional para o to-
. 

tal de gestantes foi de 38 semanas e meia, sendo para as nor 
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mais de 39 semanas c para as grávidas obesas de 38. Esta 

diferença não é estatisticamente significantiva~ A litera-

tura menciona este mesmo fato, ou seja, não há diferenças 

significativas entre a idade gestacional de mulheres normais 
-') 

e obesas-h. r importante ressaltar que se encontrou um~t in-

cidência duas vezes maior de recém-nascidos, com menos de 37 

semanas, entre as mulheres obesas. Esta foi de 8,3% nas gr! 

vidas obesas e 3,8~ nas normais- A incid6ncia de recém-nas-

ciclos com 43 semanas, c mais, foi praticamente igual nos do 

is grupos. 

4.1.8. Ganho de peso durante a gravidez 

O ganho de peso durante a gravidez é as-

sunto de grande controvérsia entre obstetras, nutr6logos e 

outros cientistas que trabalham na área de Saúde Materna 

Autores como MAHAM 27 preconizam ganho de peso de 11 a 16Kg 

para gestantes de estatura normal. Este autor ressalta , ~ 

inda, que a perda de peso, durante a gravidez, poderia le

var a risco fetal em decorrência da queima de gordura e co~ 

12 sequente cetose. C0~1ILLOT e cols recomendam um ganho de 

peso em torno de 9 a 12Kg para toda e qualquer gestante, en 

fatizando que não é o período gestacional o melhor momento 

para se perder peso, mas que a gestante obesa deveria ter~ 

ma dieta mais balanceada evitando, deste modo, ingerir hi

dratos de carbono e gordura em excesso; já NYIRJESY e cols 29 

preconizam um ganho de peso ideal de lOKg durante a gravidez. 

. 4 2 4 3 -d. d h d SPRY~GER e cols ' encontraram uma me 1a e gan o e peso 

durante a gestação de 12Kg, sendo que, na população em estu-
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do, ocorreram casos desde ingestão alimentar livre até res

trição de sódio e de calorias. PECKHAM e CHRISTIANSON 32 mos 

tram que o grupo das grávidas obesas é o Único, em seu estu

do, a apresentar uma porcentagem de mulheres que tiveram g~ 

nho de peso baixo, isto é, menos de 8Kg, o~ até mesmo uma 

perda de peso durante a gravidez e, portanto, foi este o gr~ 

po que teve a menor média de ganho durante a gravidez. Nes

se estudo, os autores concluíram que, no grupo de mulheres 

obesas, quanto maior o peso pré-gestacional menor foi o g~ 

nho de peso durante a gravidez e maior o peso de recém-nas

cido. 

No presente estudo constatou-se que o g~ 

nho de peso das gestantes estudadas oscilou entre o mínimo 

de -O,SKg e o máximo de 19,Skg, sendo que a média de ganho 

de peso foi de 9,2kg. A tabela 9 mostra a média de ganho 

de peso para as gestantes normais e para as obesas. Como se 

pode notar, as grávidas normais têm ganho de peso médio mai

or que as obesas, apesar desta diferença não ser estatística 

mente significante. Isto possivelmente se deve à influência 

da orientação alimentar dos obstetras sobre as gestantes obe 

sas, pois recomendam pequeno ganho de peso a este grupo. 

A incidência de baixo ganho de peso (< 8 

kg), ou perda de peso, observado no presente estudo, foi de 

41% entre as gestantes obesas enquanto que, entre as gesta~ 

tes normais, foi de 27,7% . A diferença de incidência cons 

tatada nos dois grupos pode ser decorrente da orientação a

limentar restritiva , 

Vale a pena ressaltar que nenhuma ges -

tante normal teve ganho de peso abaixo de 2,7kg enquanto que, 
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entre as obesas, houve até ganho de peso negativo (-O,Skg) 

durante o período gravídico. 

TABELA 9 - GANHO DE PESO DURANTE A GESTAÇÃO DOS DOIS GRUPOS 

DE GESTANTES EM ESTUDO. 

GESTANTES N9 DE CASOS GANHO DE PESO DESVIO-PADRÃO 

MtDIO 

Normais 80* 9,4 3,8 

Obesas 50* 9,0 4,3 

Não há diferença significativa a nível de 5~ 

* 1 caso de cada grupo com apenas 1 consulta de pré-natal. 

Numa tentativa de melhor estudar a variá 

vel ganho de peso foi calculado o ganho de peso semanal • 

Alguns autores, como BRENNAN8 , consideram ganho de peso se 

manal excessivo aquele acima de 1 kg por semana. 

Encontrou-se, neste estudo, um ganho de 

peso semanal entre 0,02 a 0,75kg; sendo a média de 0,43K~. 

Não houve diferença entre o ganho de peso semanal dos dois 

grupos de gestantes, porém, como já foi relatado, para a 

média de ganho de peso durante gestação, as gestantes obe 

sas tiveram perda de peso ou ganho baixo ou, por vezes, a~ 

sência de ganho de peso semanal. Não foi observado nenhum 

caso de ganho de peso s~l excessivo, de acordo com BREN 

NAN8 • 
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4.1.9. Tipo Je parto 

Em nosso meio. a cesárea é tão indiscri-

minada que torna difÍcil verificar a real incid~ncia desta, 

relacionada a problemas obstétricos propriamente ditos • 

Como consta na tabela 10 a incid~ncia de cesárea é altíssi-

ma para os dois grupos. 

TABELA 10 - TIPO DE PARTO NOS DOIS GRUPOS DE GESTANTES EM 

ESTUDO. 

~ NORMAIS OBESAS 

I N9 

o 
No DE CASO o DE CASO c 

o l • o o 
i 

Normal 45 55,6 I 25 49,0 

Forceps 8 9. 8 3 5,9 

Cesárea 28 34,6 ,.,-'- .'l 4 5 ,1 

TOTAL 81 100,0 51 100,0 

~ ~ x- ob = 1,75 x-critico= 5,99 

Diferença nao significativa ao nível de 5~ 

18 FISHER e FREY, em seu estudo, mostraram 

apenas 1~ de cesáreas em gestantes obesas contra 2% nas nor 

mais. Já AHERN e GOODLIN 1 relatam 4 casos de cesárea em p~ 

cientes com mais de 182 kg e, assim mesmo, por elas apreseg 

tarem placenta prévia, desproporção céfalo-pélvica (recém -

nascido com mais de 4 500g), diabetes e a Última tendo o fe 
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to em aprcsentaç~o p~lvica com peso de 4 200g. ODELL e MEN 

GERT 30 em estudo reali:ado apenas com gestantes obesas 

constataram uma incidência de partos operatórios (Fórceps + 

Cesárea) de 11 ~' ; PRETY 33 , ~1ATTllEWS e DER RRUCKEZR ohserv~1-

ram apenas 1, S". de cesiiren.s em mulheres ohC'sas, De um modo 

geral, a obesidade não determina um aumento de incidência 

de cesáreas, apesar de os recém-nascidos serem maiores e de 

haver uma maior incidência de complicações obstétricas nes-

te grupo. 

Portanto, nao se justifica a alta inci -

dência de cesarea nas grávidas obesas (45,1%) e muito menos 

nas normais (34,6~ ). Assim sendo, não há como poder avali 

ar a diferença encontrada, pois a indicação de cesáreas, nos 

2 grupos não foi provavelmente, decorrente de conduta obsté-

trica adequada. 

4.2. Estudo do recém-nascido 

Neste capÍtulo, foram estudados possíveis 

efeitos da obesidade e suas consequências sobre o feto e· o 

recém-nascido. 

4.2.1. Perdas fetais 

A literatura sobre obesidade e gravidez 

pouco se refere às perdas fetais. Apenas se encontraram 

menções em MATTHEWS e DER BRUCKE 28 e ODFLL c MENGERT 30 , 

que foram os primeiros a estudar o assunto, em 1938 e 1942, 

respectivamente. Para os primeiros, a incidência de perda 
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fetal é de 12,3~ e, no segundo estudo, de 4,2%; ambos os 

casos foram perdas fetais intermediirias, (20 a 27 semanas 

de gestação!, t~ndi.:1s (28 semanas de gestação e mais) e ne~ 

natais (de O a 28 dias de vida). Desde 1942, at6 o presente 

momento, praticamente não se tem conhecimento de estudos de 

perdas fetais em grividas obesas. ~aquela época, provavel -

mente, as perdas fetais eram maiores que na atualidade, por 

falta de conhecimento técnico, e de equipamentos mais adequ! 

dos. Corno se sabe, o aprimoramento das técnicas de parto e 

a assist~ncia neonatal tiveram grande avanço nos ~ltirnos 20 

anos; porem, por falta de dados mais recentes na literatura, 

analisaram-se os dados encontrados neste estudo, que sao de 

19 ""8 d . . d 28 30 ; , com os os autores acima menciona os ' . A incid~n 

cia de perdas fetais (intermediárias, tardias e neonatais) 

em mulheres obesas, foi de 17,7~, enquanto que entre mulhe-

res normais foi de 4,9%. Portanto, a incid~ncia foi 3,5 

vezes maior no grupo de mulheres obesas, o que parece ser e 

levado, como se pode observar na tabela 11. 

TABELA 11 - INCIDENCIA DE PERDAS FETAIS NOS DOIS GRUPOS DE 

GESTANTES EM ESTUDO 

~ 
PFRDAS NÃO PERDAS 

N9 l o N9 ~ 
J o s 

Normais 

I 
4 4, 9 

..,.., 
I / 95,1 

Obesas 9 17, 7 42 82,3 

.., .., 
X ob = 5,69 X~ crÍtLCO = 3,84 

Diferença significativa para p < 0,025 
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Esta diferença foi estatisticamente signi 

ficativa, o que permite afirmar que o risco de Óbito fetal ê 

maior no grupo das obesas. A comparação entre os dados da 

. 28 30 literatura ' com a deste estudo, mostra que incidências 

de perdas fetais, em gestantes obesas neste trabalho ê ain

da maior, o que demonstra que, apesar dos avanços tecnolôgi 

cos, outros fatores estão exercendo influência sobre esta 

incidência. 

As causas destas perdas estão expostas , 

resumidamente, na tabela 12. 

TABELA 12 - CAUSA DE PERDAS FETAIS DOS DOIS GRUPOS DE GES -

TANTES EM ESTUDO. 

GESTANTES 0BITO FETAL 

Normais Perda fetal - 1 

(reto de 20 a 27 

semanas) 

Obesas Desconhecida- 1 

Feto inviável- 1 

Perda fetal - 3 

(feto de 20 a 27 

semanas) 

0BITO NEONATAL 

broncopneumonia - 1 

prema:turidade - 2 

Cardiopatia - 1 

Insuficiência respi

ratória - 1 

Prematuridade - 1 

Pneumonia aspirativa 

(lábio leporino)- 1 

Esta tabela mostra que as maes obesas 

têm um maior número de perdas fetais intermediárias e tardi 

~de causa desconhecida e um número mais elevado de perdas 
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neonatais por malformações que as normais. CORMILLOT e cols 

12 referem que existe uma maior incidência de anomalias con

gênitas, de retardo mental e de desenvolvimento em filhos de 

grávidas obesas. 

4.202. Hortalidade perinatal 

Pela incidência de perdas fetais no grupo 

de mulheres obesas parece importante estudar o coeficiente 

de mortalidade perinatal. Esta taxa é, para o total de ge~ 

tantes, de 47,6%o nascimentos. Ao se desdobrar nos dois 

grupos ela passa a 12,7\o nascimentos para as mulheres nor

mais e 106,4\o nascimentos para as obesas, o que indica que 

a obesidade pode estar influenciando, direta ou indiretamen 

te, este coeficiente, mostrando, assim, uma vulnerabilidade 

maior a que este grupo está exposto. 

Como se sabe, o período perinatal é aqu~ 

le entre a 28a. semana de gestação e os primeiros seis dias 

de vida extra-uterina; logo, influências, quer biolÓgicas 

quer ambientais, atuando sobre a gestante, irão ter reper

cussões sobre o binômio mãe-filho. 

Ao se comparar estes resultados com o de 

outros países, pode-se verificar que este coeficiente está 

muito elevado. No Reino Unido, em 1970 11 era da ordem de 

22\o e em Cuba (1973) 5 de 24,6~nascimentos. O dado deste 

estudo se aproxima ao de Portugal, em 1966, que era de 

43,6\o nascimentos, e é bem superior ao da Suécia que, nes 

ta mesma época, era de 18,9\onascimentos 36 Comparando a 

mortalidade perinatal do grupo de gestantes obesas (106,4%o 
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nascimentos) com o mesmo coeficiente para São Paulo (42,04\o 

.d . ) 25 d d . d nasci os vivos , apesar este ter no seu enomina or ape-

nas nascidos vivos, ele ~mais de duas vezes maior que o co 

eficiente de mortalidade perinatal para São Paulo (capital)" 

Isso mostra que ele está muito elevado principalmente se se 

levar em conta que estas gestantes sao predominantemente de 

classe m~dia e, portanto, deveriam ter um coeficiente mais 

baixo que o da capital de São Paulo como um todo. Outro fa 

to importante a relatar é que a incidência de mortalidade 

perinatal, no grupo de obesas do estudo de PETRY33 , foi de 

3,7%,inferior ao encontrado neste estudo (10,6%). Portan-

to, a gestante obesa se expõe a um risco muito maior de 

perdas no período perinatal, apesar de receber o mesmo ti

po de assistência, quer pr~-natal como de parto, o que per 

mite concluir que, neste estudo, a obesidade é um fator de 

risco, que pode afetar o concepto, ou seja, a obesidade a

caba sendo também um risco fetal al~m de materno. 

4.2.3. Peso ao nascer 

E esta, sem dúvida, a variável mais cri-

tica do estudo e a mais estudada pelos diversos autores 

pois ela parece refletir, diretamente, os agravos à saúde 

da mãe, ocorridos durante o período pr~-gestaci9nal, gest~ 

cional e intergestacionalo 

De um modo geral, os rec~m-nascidos fi-

lhos de mulheres normais têm seu peso m~dio, ao nascer, m~ 
17 32 33 46 nor que os das obesas ' ' ' • Esta diferença também 

foi observada no presente estudo (tabela 13); porém esta 
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-nao e estatisticamente significativa. 

TABELA 13 - M~DIA DE PESO AO NASCER DOS REC~M-NASCIDOS NOS 

DOIS GRUPOS DE GESTANTES EM ESTUDO. 

GESTANTES N9 DE CASOS MEDIA DE PESO DESVIO-PADRÃO 

Normais 80* 3245, 9 552,0 

Obesas 48** 3359, 4 764,7 

Diferenças nao significativas a 5% 

* 1 Perda fetal com peso ignorado 

** 3 Perdas fetais com peso ignorado 

A partir deste momento, toda vez que se 

trabalhar com peso do recém-nascido, ter-se-â 128 gestantes, 

sendo 80 normais e 48 obesas por se terem registrado 4 per-

das fetais com peso ignorado. 

E interessante notar que a distribuição 

de peso ao nascer, é diferente entre os recém-nascidos de 

mulheres normais e obesas. O gráfico II ilustra bem esta 

diferença. TOMPKINS e WIELL 46 encontram em seu trabalho uma 

distribuição bem semelhante à deste estudoo 
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GRÁFICO II - DISTRIBUIÇÃO DE PESO,AO NASCER, DOS REC~M

NASCIDOS NOS DOIS GRUPOS DE GESTANTES EM ESTU 

DO. 
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Como este gráfico mostra, as mulheres 

normais tem 3,8% de crianças com menos de 2.500g enquanto 

que as obesas 10,4%. 
.. 

Quanto as crianças de 4.000g ou ma-

is, as porcentagens foram de 5% e 18,8% nos grupos das nor 

mais e obesas respectivamente. Além de ter crianças com 

peso inadequado, recém-nascidos pequenos < 2.500g e rra~ 

des > 4.000g sendo8,~%nas gestantes normais contra 29,2% 

nas obesas, também há uma inversão, ou seja, 51% de crian-

ças com 3.000g a 3.500g e 22% de 3.500g a 4.000g nas norma 

is e 29% e 35% nas obesas respectivamente. As gestantes 

obesas tiveram poucas crianças com peso entre 2.500 a 3000g. 
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A tabela 14 evidencia esta distribuição de peso ao nascer 

nos dois grupos de gestantes • Com isto, se verifica que 

1 entre 3 filhos de obesas estão nascendo com peso inade -

quado, ou com peso inferior a 2.500g ou superior a 4000g . 

BATISTA~ em seu estudo, mostra urna in

cidência elevada de morbidade neonatal em fetos rnacrossôrni-

cos não relacionada ao diabetes materno, mas a problemas de 

tocotraumatismo, hipocalcemia e malformações indicando, com 

isto, que fetos grandes apresentam risco de adoecer muito 

maior que os normais. 

TABELA 14 - DISTRIBUIÇÃO DE PESO DOS REC~M-NASCIDOS DOS 

DOIS GRUPOS DE GESTANTES EM ESTUDO. 

~ NORMAL OBESAS 

N9 I ~ N9 l % o 
o 

< 2.500 3 3,8 5 10,4 

2.500 ..... 3.000 14 17' 5 3 6,3 

3.000r-3.500 41 51,2 14 29,2 

3.500t-4.000 18 22,5 17 35,4 

4.000 e + .... 5,0 9 18,8 

TOTAL 80 100,0 48 100,0 

Como se pode notar, a distribuição de p~ 

so dos recém-nascidos de grávidas normais e obesas, é bem 

diferente. Isto se deve, talvez em urna pequena parte a fa

tores genéticos, como WHITELAW 50 mostra em seu trabalho 
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maes obesas geram filhos com um aumento de gordura subcutâ

nea, portanto, mais pesados; mas deve-se principalmente a 

fatores ambientais e comportamentais, que possam estar exer 

cendo influência sobre as gestantes obesas. ~ preciso lem

brar, mais uma vez, que talvez o ganho de peso, durante a 

gravidez, nas obesas, que ê por vezes restringido, possa es 

tar influindo esta distribuição. 

Para descartar a possibilidade da variá

vel par10ad~ estar interferindo na distribuição de peso foi 

estabelecida uma possível relação entre as duas variáveis 

(tabela 15) e pôde-se observar que não houve de fato rela -

çao entre elas; logo, a variável naridade provavelmente 

nao está exercendo influência na distribuição do peso ao 

nascer. 



TABELA 15 - RELAÇÃO ENTRE PESO AO NASCER E PARIDADE NOS DOIS GRUPOS DE GESTANTES EM ESTUDO. 

PARIDADE o 1 2 
f- -· -- r-· 

Normais Obesas Normais Obesas Normais Obesas Normais 

PESO N9 % N9 % N9 % N9 % N9 (} N9 ç f\9 % o o 

' --1----· 

Adequado * 18 72 9 69,23 31 77,5 12 66,67 6 60 5 50 4 80 

. 
Inadequado** 7 28 4 30,77 9 22,5 6 33,33 4 40 5 50 1 20 

-- --

TOTAL 25 100 13 100 40 100 18 100 10 100 10 100 5 100 

--------

x2 ob = 3,825 x2 crítico = 14,1 Diferença não significativa 

* adequado 3000g '-1-- 4000g 

** inadequado < 3000g e > 4000g 

3 e + 

Obesas 

N9 

5 

2 

7 

, 
~ 
0\ . 

% 

71,43 

28,57 

100 
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Outra variivel, que poderia estar influ 

indo nesta distribuição, é a referente a complicações obsté 

tricas. Porém, a Única associação encontrada diz respeito 

ao peso ao nascer, de filho de mãe diabética; as demais 

não tiveram associação estatisticamente significativa com o 

peso ao nascer. 

4.2.4. Relação entre peso ao nascer e variiveis ma -

ternas. 

4.2.4.1. Idade, estatura e perímetro braquial 

materno o 

As variiveis idade, estatura, e períme -

tro braquial materno parecem não estar influindo na distri 

buição de peso ao nascer, dos grupos em estudo. Até mesmo 

a literatura é pobre em relação a estas variiveis e apenas 

10 alguns fazem mençao a esta relação, como CASTILHO e cols , 

que mostram não ter havido associação entre o peso do reéém 

nascido e idade e estatura da mãe, anilise esta feita pela 

regressao múltipla do tipo "stepwtse " Até alguns anos 

atris, pensava-se que a estatura da mãe tinha relação com o 

peso do recém-nascido; porém, quando se usam técnicas esta

tísticas mais sofisticadas que possam controlar variiveis , 

como no caso a estatura, pode-se observar então que ela não 

tem associação como o peso do recém-nascido. 

Atualmente, nao se aceita mais a teoria 

de associação entre estatura materna e peso do recém-nasci-

do. 
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4.2.4.2. Peso ao nascer nas restantes ant~~io 

res. 

Parece haver uma relação positiva entre 

o peso do recém-nascido da gestação anterior e o da gesta -

çao em estudo,pois eles parecem refletir uma história fami 

liar. Mães que tiveram filhos com peso inadequado, têm fi-

lhos com peso inadequado, e as que tiveram filhos com peso 

adequado geram filhos com pesos adequados. Isto ocorreu 

nos dois grupos de gestantes de um modo geral. Assim, das 

5 gestantes obesas, que tiveram fetos acima de 4.000g, 3 ti 

nham filhos anteriores com 4000g ou mais e as outras duas 

tiveram filhos anteriores com 3.500 a 4000g. 

Entre as normais, das 3 que tiveram fi-

lhos acima de 4000g, uma teve um filho anterior com 4000g 

e mais, e duas tiveram filhos entre 3000g e 3500g • 

Todas as obesas, que tiveram filhos de 

2500g e menos, tinham filhos anteriores com pesos entre 

2500g e 3000g. Quanto às normais, das 3 que tiveram filhos 

de 2500g e menos, uma teve também um filho de 2500g e menos; 

outra entre 2500g e 3000g e a Última entre 3500g e 4000g • 

RUSH e cols 36 , em estudo feito no Harlem, New York, encontra 

ram também esta associação entre história de filhos de baixo 

peso, com baixo peso ao nascer, nas crianças da gestação ~ 

tual. Nesse estudo, é a variável (baixo peso ao nascer an

terior) que tem a associação mais forte com o peso do recém 

nascido atual. 



.49, 

Portanto, al~m dos fatores ambientais 

(nutriç5o), parece existir um componente gen~tico que tam-

b~m influ1 no peso do feto ao nascer. 

4.2.4.3. Idade gestacional 

A relação entre esta variável e o peso 

do recém-nascido mostrou que quase todas as crianças de me-

nos de 37 semanas (5,3%) apresentam peso inferior a 2500g 

e as de 37 a 44 semanas se distribuem entre os pesos de 

2500 a 4000g ou mais. Há uma exceção: 1 caso de rec~m-nas 

cido de gestante obesa, com 41 semanas e pesando 2420g ; p~ 

rem, era uma criança portadora de anomalia congênita grave. 

A incidência de prematuridade nas gesta~ 

tes obesas foi de 8,3% enquanto que nas normais foi de 3,8%, 

o que mostra que as obesas apresentam uma incidência 2 vezes 

maior de prematuridade que as grávidas normais. A literatu

ra é escassa em relação à prematuridade em gestantes obesas. 

PETRY 33 , em seu estudo, encontrou uma incidência de quase 3 

vezes mais prematuros em gestantes normais que nas obesas 

porém, seu crit~rio de prematuridade era rec~m-nascido com 

menos de 2500g e não levava em conta a idade gestacional 
33 ~ logo, entre os prematuros do estudo de PETRY , alem dos 

prematuros verdadeiros, deve haver uma proporção de recém -

nascidos pequenos para sua idade gestacional, o que faz com 

que a incidência de prematuridade, referida por PETRY33 , nao 



.so. 

possa ser comparada com a do presente estudo, 

Pelo que se pode observar, o baixo peso 

que se encontrou neste estudo, entre as gestantes obesas , 

se deve ~ prematurid;Jde e não a retardo de crescimento in-

tra-uterino. Isto difere de gestantes normais e principal 

mente de desnutridas, corno demonstra SIQUEIRA40 que obser

vou o baixo peso deste Gltirno grupo se deve principalmente 

a retardo de crescimento intra-uterino, PIG (pequeno para 

idade gestacional ) e nio prematuros. 

4.2.4.4. Tipo de parto 

Apesar de existir urna alta incidência de 

cesareas tanto nas mulheres normais (35%) corno nas obesas 

(48%) nao existe urna relaçio significativa entre o tipo de 

parto e o peso de recérn-nascidoo Este fato pode ser obser

vado na tabela 16 . 



TABELA 16 - RELAÇÃO ENTRE PESO AO NASCER E TIPO DE PARTO 

NOS DOIS GRUPOS DE GESTANTES EM ESTUDO • 

~ 
~ORMAL OBESAS 

normal fórceps 
... 

nonnal fórceps 
... 

cesarea cesarea so 

< 3000 12 1 4 4 1 3 

30001- 4000 31 6 22 13 1 17 

4000 e + 1 1 2 5 1 3 

TOTAL 44 8 28 22 3 23 

.SL 

TOTAL 

25 

90 

13 

128 

Corno já foi mencionado, anteriormente, a 

literatura refere quase a mesma incidência de partos opera-

17 26 tórios nas gestantes normais e obesas ' não sendo, por -

tanto, a obesidade urna causa de indicação de cesâréas, mes

mo levando em conta a maior frequência com que ocorrem fe -

tos de grande tamanho, o que poderia resultar numa maior 

constância de desproporção céfa1o-pélvica. 

Vale ressaltar urna vez mais, que a alta 

incidência de cesâreas nos dois grupos, impossibilitou urna 

melhor analise entre o tipo de parto e o peso do recém-nas 

c ido. 

4.2.4.5. Peso pré-gestaciona1 

Foi deixada para o fim a discussão desta 
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variivel, pois parece ser a que pode trazer algumas explic! 

ções sobre o comportamento do peso do recém-nascido • Teri 

amos recém-nascidos, filhos de mulheres com maior peso pr~ 

gestacional, um peso mais alto ao nascer ? 

Esta indagação parece ser verdadeira • 

PECKHAM e CHRISTIANSON32 , SIMPSON e cols 38 e WEISS & JACK

SON 49 , RUStl 35 entre outros relatam uma associação positiva 

entre o peso pré-gestacional e o peso do concepto ao nascer: 

quanto maior o peso pré-gestacional maior o peso do iecém -

nascido. 

Esta relação também está presente neste 

estudo, ao se verificar que a média de peso pré-gestacional 

das gestantes obesas é maior que as das normais (tabela 5), 

sendo a média de peso do recém-nascido maior nas obesas que 

nas normais- tabela 13. Ao detalhar o peso ao nascer pelo 

peso pré-gestacional, pode-se observar que, realmente, mu -

lheres cor haixo peso prê-gestacional geram filhos menores 

(Tabela 17)~ 
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TABELA 17 - RELAÇÃO ENTRE PESO PR~-GESTACIONAL E PESO AO 

NASCER DOS DOIS GRUPOS DE GESTANTES EM ESTUDO. 

MEDIA DE PEso I 
PESO no RN I'\? DE CASOS* M~DIA DE PESO M~DIA DE GA -
PRt-GESTA- AO NASCER NHO DE PESO 

CIO!\AL SEMANAL -- ---
' 

3245 5(1) 
i 

< 50 20 i 0,42 
' 

50 ...,__ 60 57 3337 9( 2) 
' 

0,43 

60 1-- 70 30 3528 o( 3) 
' 

0,45 
(4) 

70 e + 11 3624,6 0,34 

* 11 casos com menos de 37 semanase, 3 casos sem peso pré-ge~ 

gestacional. 

Diferênça significativa ao nível de p < 0,05 entre as médias 
de peso ao nascer dos Ítens 1 e 3, 1 e 4. 

A tabela mostra ainda que o ganho de p~ 

so semanal, quando agrupados os dois grupos (gestantes nor

mais e obesas), e separados por faixas de peso pré-gesta-

cional não tem interferência sobre o peso do recém-nascido. 

Isso norque os extremos dos ganhos de peso excessivo,oo1~er

Ja e/ou pouco ganho, estão afetando diretamente esta média. 

Cabe, ainda, ressaltar que, no grupo das obesas, as que ti 

veram um ganho de peso, durante a gravidez, inferior a 8kg, 

geram filhos menores (3.242g) que as que ganharam mais de 

8kg. Nestas Últimas, os recém-nascidos tiveram uma média 

de peso de 3656g, o que mostra que, quando o ganho de peso, 

durante a gestação é inadequado, o recém-nascido tem um re 
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tardo no seu crescimento intra-uterino. Portanto, uma 

vez mais ressalta-se que:não ê o período de gravidez o 

momento mais propício para a gestante obesa perder ou dei 

xar de ganhar peso. 

Um dos fatores de maior importância a 

um adequado crescimento e desenvolvimento intra-uterino do 

concepto ê, portanto, o estado nutricional em que se enco~ 

tra a mulher antes, durante e depois do ciclo gravídico , 

4.2.4.6. Ganho de peso semanal 

O ganho de peso durante a gestação é de 

grande importância sobre o peso do recém-nascido. Como se 

sabe, a perda deste, ou mesmo o pouco ganho de peso duran-

te a gravidez, faz com que o feto tenha um retardo em seu 

crescimento intra-uterino e, portanto, pode apresentar com 

prometimento, tanto a nível pondero-estatura! como em núme 

ro de células, conforme o período gestacional em que o fe

to foi atingido . Vários estudos mostram a correlação en 

tre ganho de peso durante a gestação e o peso do concep-
29 32 40 to ao nascer ' ' . Pode-se observar esta relação no 

presente estudo e verificar, também, que existe uma dife -

rença significativa entre os pesos dos recém-nascidos das 

mulheres obesas com os das normais. Estes resultados cons 

tam da tabela 18 -
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TABELA 18 - RELAÇÃO ENTRE PESO AO NASCER E GANHO DE PESO SE 

MANAL NOS DOIS GRUPOS DE GESTANTES EM ESTUDO 

GESTANTES I NORMAIS OBESAS 

GANOO DE N9 DE CASOS MEDIA DE PESO N9 DE CASOS Ml:DIA DE PESO 
PESO SEMANAL 00 RN 00 RN -KG 

0,00 ~ 0,249 2 3275g(l) 5 3340g(4 ) 

0,250~ 0,499 44 3257g(Z) 22 3577g(S) 

0,500 .......... 0,750 1 9 3317g( 3) 10 3650g(ó) 

Houve diferença significativa ao nível 

de p < o,ns entre as m~dias de peso ao nascer dos ítens 2 

e 5, 3 e 6. As demais não apresentaram diferença estatísti 

camente significativa. 

SÓ foram estudados, neste capítulo, os 

rec~m-nascidos de 37 semanas e mais para evitar a interferên 

cia do baixo peso devido à prematuridade. 

Apesar de não haver diferença signific~ 

tiva entre as m~dias de peso ao nascer, tanto no grupo das 

obesas como das normais, pode-se observar que, quanto maior 

o ganho, maior o peso do recém-nascido, 

~ 

Portanto, o ganho de peso e importante 

para o adequado crescimento intra-uterino. 



4.3. Considerações gerais 

4.3.1. dbitos maternos 

Não houve nenhum caso de Óbito materno 

no presente estudo, isto se deve provavelmente à atenção 

pré-natal dedicada ~s gestantes, que com conduta adequada 

procurou reduzir o risco gravídico ao mínimo. Também 
. 
e 

preciso levar em conta que o grupo de gestantes era pequ! 

no, se comparado com a mortalidade materna que, para o 

nosso meio, está em torno de 9~oo nascidos vivos. Em 
?6 

trabalhos como o de MAEDER e cols~ , feito em Minnesota , 

em que se estudou uma série histórica de 10 anos de Óbitos 

maternos, observou-se uma maior incidência de morte mater-

na em obesas, sendo a principal causa o tromboembolismo 

e a segunda as hemorragias, principalmente pós-parto . 

4.3.2. Partos mÚltiplos 

30 47 De um modo geral, os autores ' citam 

uma maior prevalência de partos múltiplos em gestantes obe 

sas. Como esta variável era um critério de exclusão do 

estudo, as gestantes que apresentaram gemelaridade nao fo 

ram consideradas. Porém, é interessante ressaltar que o ú 

nico caso de gemelaridade ocorreu em gestante obesa. 

4.3.3. Prevalênciade obesidade na gravidez 

Neste estudo aprevalência de obesidade 
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nas gestantes como um todo foi da ordem de 38,6%. Esta 

prevalênciaestã entre os valores citados por CORMILLOT e 

col$ 12 que sao de 20 a 45\. 



s. CONCLUSOES 
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1. Os resultados das tabelas· 1, 5 e 6 mos 

tram que os dois grupos de gestantes apresentam característi 

cas diferentes entre si • 

2. As grávidas obesas apresentaram uma 

maior incidência de patologias. durante a gestação, que as 

normais, o que poderia indicar aumento do risco gravídico • 

3. Os resultados aqui apresentados evi

denciam o alto risco fetal a que os filhos das gestantes obe 

sas estão expostos ou em relação a um elevado número de per

das fetais ou em razão da alta incidência de peso inadequado 

ao nascer (< 2500g e > 4000g) o que fica evidente pelo ele 

vado coeficiente de mortalidade perinatal. 

4. Constatou-se uma maior incidência de 

prema tu r idade no grupo das obesas que no das normais. 
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S. O peso dos conceptos das gestantes 

normais e obesas ao nascer são diferentes e suas distribui 

ções tamb6m o sio, não concorrendo para tal a paridade,(que 

nas gestantes obesas i maior), a estatura, a idade e o per! 

metro braquial materno. 

6. Tendo em vista o ganho de peso, du

rante a gravidez, existe prejuízo de crescimento fetal (m~ 

nor peso ao nascer) quando a grávida ganha menos de 8Kg du 

rante o período gestacional. 

., 
I • O peso pré-gestacional parece ser 

uma variável muito importante como meio de prognôstlco de 

crescimento e desenvolvimento intra-uterino. 

8. A prevalência de obesidade entre as 

gestantes ê de 38,6\ • 
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