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PROBLEMAS CAUSADOS PELA OBESIDADE NA GESTAÇÃO 

1. RESUMO 

A obesidade vem sendo um dos principais problemas de saúde pública. 

Durante a gestação, a obesidade apresenta relevância ainda maior, pois é um 

período de vulnerabilidade biológico à mãe e ao concepto. O estudo objetiva analisar 

a influência do estado nutricional e os riscos que isso pode acarretar na gestação, 

parto, puerpério e morbidades do recém-nascido. A metodologia utilizada foi revisão 

bibliográfica. O material pesquisado foi constituído de revistas científicas, manuais 

técnicos do Ministério da Saúde, livros e sites específicos da internet. Até o 

momento, o estudo possibilitou explanar que o estado nutricional e o ganho ponderal 

podem influenciar no estado de saúde materno-fetal.  

 

2. INTRODUÇÃO 

A obesidade, atualmente, tem sido um dos principais problemas de saúde 

pública e as doenças associadas a ela estão aumentando nas faixas etárias mais 

jovens (STULBACH et al, 2007; PAIVA et al, 2007). 

O diagnóstico da obesidade é realizado através do Índice de Massa Corporal 

(IMC), que é resultado da divisão entre o peso (Kg) e o quadrado da altura (m). O 

excesso de peso é estimado quando o IMC apresenta-se igual ou superior a 25 

kg/m2, enquanto que na obesidade, o IMC é maior que 30 kg/m2 (WHO, 2000).  

Dados publicados em 2011 pelo VIGITEL mostraram que, a frequência de 

adultos obesos foi de 15,8%. Entre as mulheres, a frequência tendeu a aumentar 

com a idade até os 64 anos.  

Durante a gravidez, o estado de nutrição apresenta uma relevância ainda 

maior, sob o aspecto clínico e epidemiológico, pois representa um período de grande 

vulnerabilidade biológica à mãe, o que traz consequências ao concepto, devido a 

este ser dependente do organismo materno no processo de crescimento e 

desenvolvimento (COELHO et al, 2002). 

 

3. OBJETIVOS 

 Analisar a influência do estado nutricional e os riscos que isso pode ocasionar 

na gestação, parto e puerpério além das morbidades no recém-nascido. 
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4. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica orientada pelos descritores 

“sobrepeso”, “obesidade”, “estado nutricional” e “gravidez”, através de consulta ao 

Scielo (Scientific Eletronic Library Online) e LILACS (Literatura Latino-Americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde). Foram selecionados artigos publicados entre 

2000 e 2013. Constituíram como critérios de inclusão: materiais publicados em 

língua portuguesa e inglesa na íntegra, escritos por profissionais da saúde e que 

contemplam os objetivos da pesquisa. A amostra final resultou em 26 artigos 

científicos, além de manuais do Ministério da Saúde, livros e site da Associação 

Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

  Fazio et al, 2011, refere que no 1° trimestre, a saúde do embrião depende da 

condição nutricional pré-gestacional da mãe, relacionado às reservas de energia e 

as vitaminas e minerais. O 2º e 3° trimestres associam outra etapa na gravidez, onde 

as condições ambientais exercerão influência direta no estado nutricional do feto.  

Os parâmetros utilizados para a vigilância nutricional em gestantes são o IMC 

e ganho de peso gestacional. Estes dados permitem classificar se uma gestante 

está em risco nutricional (PAIVA et al, 2012). 

Devido às repercussões na saúde da mãe e do concepto, as alterações 

nutricionais carecem ser compreendidas e trabalhadas para que haja um resultado 

obstétrico melhor, com redução dos índices de morbimortalidade materna, melhoria 

das condições ao nascimento (peso e idade gestacional ao nascer) e redução da 

mortalidade perinatal (PADILHA et al, 2007). 

Assim, este estudo justifica-se pela necessidade de melhor conhecimento 

sobre o assunto e capacitação do profissional enfermeiro para aprimorar a 

assistência obstétrica no Brasil. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Segundo Vitolo et al (2011), o estado nutricional da mulher durante a gravidez 

está relacionado a complicações como diabetes, pré-eclâmpsia, hipertensão, 

insuficiência cardíaca, prematuridade, macrossomia fetal, tromboembolismo venoso, 

aumento da incidência de cesáreas, distócias e complicações puerperais, podendo 

alterar o prognóstico da gravidez. Mantakas e Farrel (2010) relatam que quanto 
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maior o IMC, maior o risco para cesarianas, quando comparadas com mulheres de 

IMC adequado. Acrescentam ainda, que o aumento do IMC materno contribui 

negativamente para resultados perinatais como macrossomia (peso maior que 4Kg), 

distócia de ombro e óbito fetal. 

Paiva et al (2012), afirmam que a obesidade materna está relacionada às 

complicações no puerpério, como: infecção de ferida cirúrgica, endometrites, 

infecção urinária, lacerações da episiotomia, hemorragia pós-parto, tempo cirúrgico 

mais prolongado e necessidade de antibioticoterapia.  
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