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RESUMO 
 

A organização mundial da saúde (OMS) define obesidade e sobrepeso como o acúmulo excessivo ou anormal 
de tecido adiposo, que podem acarretar em complicações futuras para a saúde. A obesidade na gravidez está 
associada a desfechos clínicos não favoráveis tanto para a gestante quanto para o neonato. O objetivo deste 
estudo será analisar os efeitos da obesidade na gestação e seus possíveis desfechos perinatais. Trata-se de 
um estudo epidemiológico, observacional e retrospectivo, com abordagem quantitativa. A variável 
independente será a condição clínica pré-existente de obesidade. Os variáveis desfechos serão: 
prematuridade, baixo peso ao nascer, Apgar <7 no 1º e 5º minutos, óbito fetal, óbito neonatal e tipo de parto. 
Espera-se com os resultados do projeto caracterizar as gestantes de alto risco com condição clínica pré-
existente de obesidade e criar estratégias de saúde voltadas para a identificação precoce de agravos durante 
o pré-natal e minimizar os desfechos desfavoráveis na gestação de alto risco. 
 
 PALAVRAS-CHAVE: Saúde materno-infantil; Complicações na gravidez; Obesidade. 
 

1         INTRODUÇÃO 
 

A organização mundial da saúde (OMS) define obesidade e sobrepeso como o 
acúmulo excessivo ou anormal de tecido adiposo, que podem acarretar em complicações 
futuras para a saúde. Em níveis quantitativos, a obesidade é alcançada quando o índice de 
massa corporal (IMC)  se iguala ou supera o valor de 30 kg / m 2, sendo ainda subdividido 
em 3 classes : classe I (IMC 30,0 a 34,9 kg/m2), classe II (IMC 35,0 a 39,9 kg/m2) e classe 
III (IMC ≥ 40 kg/m2) (OMS, 2008). Não existe um consenso sobre a definição de obesidade 
na gravidez, de modo que alguns autores utilizam o IMC (kg/m2), sendo o estado pré-
gravidico ou no primeiro semestre maior que 30, enquanto outros utilizam o peso corporal 
da gestante superior a 150 % do peso ideal. Contudo, existe a certeza de que tais fatores, 
como obesidade e sobrepeso, influenciam diretamente sobre os riscos na gravidez, em 
comparação a mulheres com peso pré-gestacional normal (MATTAR, 2009) 

A obesidade na gravidez está associada a desfechos clínicos não favoráveis tanto 
para a gestante quanto para o neonato. Aborto espontâneo, diabetes gestacional, 
hipertensão arterial e pré-eclâmpsia são algumas das possíveis patologias que estão mais 
propensas a se manifestar em uma gestante com obesidade desenvolvida antes ou durante 
a gestação. Bebês de mães obesas correm maior risco de anomalias congênitas, 
prematuridade em decorrência do aumento do risco de parto prematuro, macrossomia e 
morte neonatal em casos extremos (NOGUEIRA; CARREIRO, 2013). 

Nos últimos anos, a prevalência da obesidade no mundo aumentou de modo 
significativo e em 2005, segundo a World Health Organization, 400 milhões de adultos 
foram classificados como obesos, havendo uma projeção para a dobra desse valor para os 
próximos 15 anos. Nos EUA, de 2004 a 2005, em um total de 75.403 nascimentos, a 
prevalência de obesidade e sobrepeso pré-gestacionais foram de 18,7% e de 23% 
respectivamente. Na Alemanha, um estudo com 2838 grávidas entre o período de 2006 e 
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2011 demonstrou que dessas, 19,4% estavam acima do peso recomendado e 10,7% eram 
obesas (WHO, 2008).  
   Sendo assim, o objetivo desse estudo será analisar os efeitos da obesidade na 
gestação e seus possíveis desfechos perinatais, devido as iminentes consequências 
negativas e demasiada importância de tal assunto, em virtude da primordialidade do 
cuidado a saúde e redução de fatores que possam dificultar ou interromper a gestação. 

 

2         MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo epidemiológico, observacional e retrospectivo, com 
abordagem quantitativa. 

A população será constituída de todos os prontuários, relatórios e cartão das 
gestantes atendidas e classificadas como alto risco com condição clínica pré-existente de 
obesidade atendidas no ambulatório de alto risco referência da 15ª Regional de Saúde, 
localizado na cidade de Maringá/PR, no período de setembro de 2012 a setembro de 2017. 

Os dados serão abstraídos de um banco de dados denominado Gestação de Alto 
Risco (GAR) da tese intitulada “Fatores associados aos desfechos maternos, fetais e 
neonatais em gestações de alto risco”. A pesquisa já foi submetida à apreciação do Comitê 
de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Maringá, conforme preconizado nas 
Normas de Pesquisa em Saúde do Conselho Nacional de Saúde, resolução n° 466 de 12 
de dezembro de 2012 e aprovada conforme parecer n° 2.287.476.  

A variável independente será a condição clínica pré-existente de obesidade. As 
variáveis desfechos serão: prematuridade, baixo peso ao nascer (BPN), Apgar <7 no 1º e 
5º minutos, óbito fetal, óbito neonatal e tipo de parto (Normal e Cesária). 

Os critérios de inclusão serão: gestantes classificadas com obesidade para 
atendimento no ambulatório de alto risco que tiveram o parto no hospital de referência.  
Serão excluídas do estudo as gestantes que tiveram partos fora do estabelecimento de 
referência ao ambulatório de risco e que não apresentaram obesidade como risco. 

 
3         RESULTADOS ESPERADOS 

 
Espera-se com os resultados do projeto caracterizar as gestantes de alto risco com 

obesidade e criar estratégias de saúde voltadas para a identificação precoce de agravos 
durante o pré-natal e minimizar os desfechos desfavoráveis na gestação.  Além disso, 
propor estratégias de assistência individualizada a mulher que apresenta como condição 
clínica pré-existente a obesidade, considerado também as políticas públicas de atenção à 
gestante de alto risco. 
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