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Resumo

Introdução: O excesso de peso materno ocorre em 25 a 30% das gestações
no Brasil. Entretanto, apenas recentemente tem-se avaliado o impacto da obesidade nos desfechos da gestação.
Objetivo: Avaliar, com base nas publicações nacionais e internacionais, as consequências da obesidade materna
na gestação, no parto e nos desfechos neonatais. Métodos: Revisão sistemática da literatura sobre obesidade
na gravidez nas bases MEDLINE, LILACS, Embase e Cochrane. Os desfechos avaliados foram intercorrências
maternas, intercorrências no parto e desfechos neonatais. Resultados e discussão: Dentre os 10.815 artigos
inicialmente selecionados entre junho e dezembro de 2013, somente 23 estavam de acordo com os critérios
estabelecidos. Desses, 1 apresentou grau de evidência A, 13 apresentaram B e 9 artigos, níveis de evidência
C ou D. A maior parte das publicações selecionadas era referente às intercorrências maternas e no parto.
Entretanto, o maior nível de evidência foi encontrado nos trabalhos que discorreram sobre desfechos neonatais.
Conclusão: A obesidade materna está associada ao aparecimento de distúrbios endócrinos, cardiovasculares
e ocorrência de parto instrumental. Os desfechos neonatais incluem malformações congênitas, escore Apgar
baixo, macrossomia e morte neonatal.

Abstract

Background: The maternal overweight occurs in 25–30% of pregnancies
in Brazil. However, only recently have been evaluated the impact of obesity on pregnancy outcomes. Objective:
To evaluate, based on national and international publications, the consequences of maternal obesity in pregnancy,
childbirth and neonatal outcomes. Methods: A systematic review of the literature on obesity in pregnancy in
MEDLINE, LILACS, Embase and Cochrane library. The outcomes assessed were maternal disorders, complications
in childbirth and neonatal outcomes. Results and discussion: Among 10,815 articles initially selected between
June and December 2013, only 23 were in accordance with the criteria set. Of these, 1 presented level of
evidence A, 13, level of evidence B, and 9 articles, levels of evidence C or D. Most of the selected publications
were referring to maternal complications and delivery. However, publications with the highest level of evidence
assessed neonatal outcomes. Conclusion: Maternal obesity is associated with development of endocrine
disorders, cardiovascular events and occurrence of instrumental delivery. Neonatal outcomes include congenital
malformations, low Apgar scores, macrosomia and neonatal death.
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Introdução
A obesidade caracteriza-se como um distúrbio metabólico
crônico e multifatorial resultado de um desequilíbrio positivo
entre ingestão calórica e gasto energético. A principal consequência dessa síndrome metabólica é o acréscimo do peso acima
de valores considerados normais para determinada altura, tendo
como mais evidente manifestação o excesso de tecido adiposo
no organismo1-3 (B).
Os índices de obesidade na população mundial vêm aumentando drasticamente. Segundo a Organização Mundial da Saúde
(OMS), o número de adultos obesos em 2005 era de 400 milhões e a projeção para 2015 é de 700 milhões4 (A). No Brasil,
o excesso de peso representa o problema nutricional de maior
prevalência. Entre os anos de 1974 e 2009, a prevalência de
obesidade aumentou mais de quatro vezes para homens (de 2,8
para 12,4%) e mais de duas vezes para mulheres (de 8,0 para
16,9%), considerando 20 anos ou mais5 (A). Quando associado
às gestações, esse problema é enfrentado em 25 a 30% das gestações no Brasil6-8 (B,B,A).
Há algum tempo vem sendo estudada a relação entre obesidade materna e complicações durante a gestação, especialmente
quanto aos distúrbios metabólicos específicos da gravidez.
Entretanto, é relativamente recente a abordagem, em estudos
de caráter científico, da associação entre obesidade materna e
características neonatais9 (B).
O objetivo deste estudo foi discutir, com base nas publicações recuperadas da literatura nacional e internacional, as
consequências da obesidade materna na gestação, no parto e
nos desfechos neonatais.

Métodos
Identificação dos estudos

Realizou-se uma revisão seletiva da literatura entre os meses
de junho e dezembro de 2013 sobre as consequências da obesidade materna na gestação e no parto. Os artigos publicados entre
os anos de 2000 e 2013 foram extraídos das bases MEDLINE,
LILACS, Embase e da biblioteca Cochrane.
Foram selecionados os descritores obesity, pregnancy, outcomes
e newborn associados aos operadores booleanos “AND” e “OR”,
de modo a obter artigos mais aderentes ao tema proposto.
Critérios de seleção

Os critérios para a inclusão dos artigos avaliados neste estudo
foram os seguintes:
A. Delineamento do estudo
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revisões sistemáticas;
• ensaios clínicos controlados e randomizados;
• estudos de coorte;
• estudos de caso-controle;
• estudos transversais.
B. População
• gestantes com idade igual ou superior a 18 anos.
C. Critérios de exclusão
• artigos publicados em outros idiomas que não o português, o inglês ou o espanhol;
• artigos que abordaram obesidade em condições não
gestacionais.
D. Desfechos avaliados
• intercorrências maternas;
• intercorrências no parto;
• desfechos neonatais.
•

Processo de seleção de referencial teórico para revisões sistemáticas

A partir da seleção inicial de publicações, somadas as bases
escolhidas e os critérios propostos, obteve-se o número de 10.815 artigos. Em seguida, foi aplicado o processo de seleção de referencial
para revisões sistemáticas (Figura 1) seguindo as etapas:
1. identificação de trabalhos repetidos;
2. leitura dos descritores;
3. leitura dos títulos;
4. leitura dos resumos;
5. análise metodológica.
Análise de cocitação de palavras-chave

Após a aplicação do processo de seleção de artigos para revisões
sistemáticas, os 23 trabalhos resultantes (Tabela 1) foram então
submetidos à análise bibliométrica de descritores, de modo a
avaliar a frequência e a interação dos descritores presentes nos
artigos selecionados. Dessa forma, a análise das palavras-chaves
permitiu uma avaliação retrospectiva da qualidade do processo
de seleção dos artigos utilizados nesta revisão sistemática, conforme a Figura 2.

Resultados e Discussão
Intercorrências maternas

Durante a gestação, o comportamento físico, psíquico e
social da mulher está alterado devido às condições especiais
próprias do estado gravídico. Uma vez que essas condições
não podem ser classificadas como normais do ponto de vista
fisiológico, tampouco anormais sob o aspecto clínico, deve-se
encarar a gravidez como uma condição clínica especial10 (B).
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Seleção inicial em
bases de periódicos
10.815 artigos

8.743
1 – Trabalhos repetidos (2.072)
2.708

832

66

2 – Exclusão pela leitura dos descritores (6.035)

4 – Exclusão pela leitura dos títulos (1.876)

5 – Exclusão pela leitura dos resumos (766)

42

6 – Imcompatibilidade metodológica (24)

23

6 – Exclusão de publicações com baixo impacto científico (21)

Seleção final do
referencial teórico

Figura 1 - Fluxo das atividades do processo de seleção de artigos

O ganho de peso materno, embora comum nas gestações, deve ser controlado para que não se torne excessivo.
O acompanhamento da gestante e o controle do seu peso são
imprescindíveis para que haja saúde materna e fetal11 (B).
Um desequilíbrio substancial entre a massa corporal da
gestante e o ganho de peso pode levar a complicações ao
longo de toda a gestação12 (B).
No estudo realizado por Adamo et al., a presença de
um índice de massa corpórea (IMC) pré-gestacional elevado
e um ganho de peso excessivo durante a gravidez aumentaram a incidência de pré-eclâmpsia e o desenvolvimento
do diabetes mellitus gestacional (DMG) 13 (A). Em outro
estudo, os autores também observaram um aumento na
incidência de diabetes, hipertensão crônica e pré-eclâmpsia
durante a gravidez em mulheres obesas, quando comparadas
às normais14 (B). Além dessas complicações, Fraser ainda
mencionou o maior risco de morte materna15 (D).
Em outro estudo, também se mostraram presentes DMG,
infecções placentárias e eventos tromboembólicos16 (D).

A revisão de Davies et al. destacou, além dessas complicações, problemas cardíacos e pulmonares, e apneia obstrutiva
do sono17 (D).
A obesidade durante a gestação aumentou também as
chances de infecção no trato urinário. Entretanto, a anemia
parece ocorrer em menor número nas gestantes com excesso
de peso18 (D).
Intercorrências no parto

A obesidade materna é uma condição de grande relevância
para os obstetras, especialmente em relação à morbidade
operatória, devido a maiores riscos de perda excessiva de
sangue, períodos mais longos de operação, endometrite e
cicatrização das feridas19 (D).
Segundo alguns trabalhos, o parto é mais complicado
entre as gestantes obesas20,21 (B). Em um desses estudos, o
elevado IMC encontrado nessas mulheres aumentou os riscos
de ocorrência de ruptura prematura de membranas 20 (B).
Em outro, o sobrepeso esteve ligado a uma taxa mais lenta
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Tabela 1 - Estudos sobre as consequências da obesidade durante a gestação (2000–2013)
Autores
Oliveira et al.

Gaillard et al.11

Tipo do estudo (n)

Ano de publicação

População

Corte transversal (87)

2012

Gestantes

Coorte prospectiva (6.959)

2013

Gestantes

10

Kominiarek et al.

Corte transversal (105)

2010

Gestantes

Adamo et al.13

Ensaio clínico randomizado (60)

2013

Gestantes com excesso de peso

Salihu et al.14

Coorte retrospectiva (461.729)

2009

Gestantes

Frasser et al.

Estudo de revisão

2006

Gestantes obesas

Bogaerts et al.16

Estudo de revisão

2013

Gestantes obesas

Estudo de revisão

2010

Gestantes obesas

Galtier-Dereure et al.

Estudo de revisão

2000

Gestantes com excesso de peso

Flenady et al.19

Estudo de revisão

2011

Gestantes

Nohr et al.

Coorte retrospectiva (62.167)

2007

Gestantes

Aliyu et al.21

Corte transversal (311.422)

2010

Gestantes

Caso-controle (975)

2003

Gestantes

12

15

Davies et al.

17
18

20

Watkins et al.

22

Waller et al.

Caso-controle (14.314)

2007

Gestantes

Stothard et al.24

Estudo de revisão

2009

Gesatntes com excesso de peso

Fitzsimons et al.25

Estudo de revisão

2010

Gestantes obesas

23

Kither et al.

Estudo de revisão

2012

Gestantes obesas

Coorte prospectiva (24.505)

2005

Gestantes

Kumari et al.

Corte transversal (488)

2001

Gestantes

Aviram et al.29

Estudo de revisão

2011

Gestantes obesas

Sebire et al.30

Corte transversal (287.213)

2001

Gestantes

Corte transversal (354)

2011

Gestantes

Coorte prospectiva (6.127)

2010

Gestantes

26

Kristensen et al.27
28

Kosa et al.

31

Narchi et al.32

Índice de Massa Corporal
Gravidez
Adverso

Diabetes gestacional

Epidemiologia

Materno
Macrossomia

Fator de risco

Obesidade

Resultados
Pré-eclâmpsia
Natimorto

de progressão do trabalho de parto e a um maior número de
complicações ligadas à cirurgia21 (B).
Adamo et al. relataram que a presença de IMC
pré-gestacional elevado e ganho excessivo de peso durante
Recém nascido
a gestação está associada a um maior número de cesarianas
e partos instrumentais13 (A). Aliyu e colaboradores também
ressaltaram a associação entre obesidade e o maior número
de cesarianas21 (B).
Complicações
O estudo de Salihu, entretanto, apontou uma exceção
à associação negativa obesidade-gravidez. Isso porque o
risco de descolamento prematuro da placenta não foi maior
Cesárea
entre as gestantes obesas. Nesse caso, grávidas com o peso
normal foram as que mais tiveram experiências negativas.
Frequência de Esse
aparecimento
do descritor
resultado
sugere que certos aspectos da obesidade
podem
reduzir
o
risco de intercorrências placentárias14 (B).
Intensidade da interação
Desfechos neonatais

Os hábitos maternos durante a gravidez exercem
uma grande influência nas características clínicas dos
Figura 2 - Análise de interação das palavras-chave mais relevantes recém-nascidos 22 (B). Adamo e seus colaboradores descreve138
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ram o impacto da obesidade e do ganho de peso gestacional
durante a gravidez. Isso porque ambos alteram o ambiente
intrauterino e elevam o risco de obesidade infantil 13 (A).
Há também trabalhos que sugerem uma interferência no
metabolismo fetal, em que neonatos de mães obesas desenvolveram resistência à insulina precocemente no útero
materno13,21 (A,B).
Alguns trabalhos de acompanhamento de gestante relataram uma associação pouco conhecida entre obesidade
e malformações congênitas do neonato. Watkins et al.
destacaram o aparecimento de espinha bífida e onfalocele, assim como deformações cardíacas22 (B). Waller e seus
colaboradores também relataram, em sua publicação, a
associação entre obesidade materna e ocorrência de atresia
anorretal, hipospádia, redução de membros e hérnia diafragmática23 (B). Outros trabalhos ainda destacam anencefalia,
fendas orofaciais e hidrocefalia24 (D).
Dentre os diversos desfechos neonatais associados à
obesidade materna, os mais frequentemente encontrados
nesta revisão foram macrossomia, morte neonatal, hi-

poglicemia e score Apgar baixos ao primeiro ou quinto
minuto 12,15,21,25-30 (B,D,B,D,D,B,B,D,D).
Em relação às pesquisas sobre prematuridade, a associação entre obesidade materna e nascimento de prematuros é extremamente controversa. Em alguns estudos,
a incidência de prematuridade em gestantes obesas foi
maior 31 (B); em outros, menor 30 (B); e houve também
casos em que as diferenças entre os resultados não foram
significativas32 (B).

Conclusão
A obesidade materna durante a gravidez está associada
ao desenvolvimento do diabetes gestacional, ocorrência de
doenças hipertensivas, intercorrências cardiovasculares,
eventos tromboembólicos, cesarianas e complicações cirúrgicas no parto. Além disso, os recém-nascidos filhos de
mães obesas apresentam maiores chances de malformações
congênitas, score Apgar baixo, macrossomia, hipoglicemia
e eventual morte neonatal.
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