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  Resumo  

Uma das problemáticas mais discutidas nos dias atuais, 
em se tratando de saúde pública, é a relação entre a 
obesidade e complicações que podem ser acentuadas a 
partir de sua falta de tratamento. O parto inclui-se nesta 
problemática, visto que complicações obstétricas, 
perinatais e durante o trabalho de parto podem ter 
agravantes, quando associados à obesidade. Desse 
modo, levanta-se a hipótese que o sobrepeso pode 
acarretar desfechos negativos durante o trabalho de 
parto. 

  Introdução  
 

Devido ao gasto energético reduzido e a altos níveis de 
calorias ingeridas, eleva-se o acúmulo de triglicerídeos 
nos adipócitos, cujo excesso apresenta sérios riscos à 
saúde. (SAITO; YONESHIRO; MATSUSHITA5, 2015). O 
excesso de peso gestacional vem se associando a 
complicações gestacionais, como a Doença Hipertensiva 
Específica da Gravidez e a Diabetes Gestacional, 
podendo ainda acarretar complicações ao feto e reduzir 
as chances de parto normal em cinco vezes em obesas. 
(GONÇALVES et al.10, 2012, p.8; SILVA et al.7, 2014) 

 

  Material e Métodos  

Realizou-se um estudo transversal e quantitativo, com 
dados coletados por meio da carteirinha da gestante e 
pela aferição do peso atual no trabalho de parto de 103 
puérperas em sobrepeso e obesidade, no Hospital 
Universitário Regional dos Campos Gerais, de Ponta 
Grossa – PR. Para analisar o estado nutricional da 
gestante, utilizou-se o índice de Massa Corporal (IMC) 
conforme semana gestacional. As variáveis passaram 
pelos testes de Exato de Fisher e Qui Quadrado, 
considerando diferença significativa quando valor de 
p<0,05. Realizado dentro dos critérios estipulados pelo 
projeto CEPP sob parecer n.3.234.262/2019. 

 

  Resultados e Discussão  

A amostra inicial foi composta por 189 gestantes, sendo 
excluídas 85 gestantes por estarem com o IMC 
adequado (n=58) ou abaixo do peso (n=27). Totalizando 
103 gestantes, das quais, 57 (55,3%) apresentavam-se 
em sobrepeso e 46 (44,7%) em obesidade. Percebe-se 
nestas, o aumento da média do IMC desde a primeira 
consulta do pré-natal até o momento do parto, passando 
do IMC de 28,75 (sobrepeso) para 33,45 (obesidade). 

 
Tabela 1. Delimitação das tipologias de parto 

 

 
O desfecho negativo ocorreu em 51 mulheres, 
acometendo 52% das obesas e 47% das em sobrepeso. 
Conforme o desfecho negativo para o RN, percebeu-se 
que a frequência de realização de manobras foi maior 
naqueles nascidos de mães em sobrepeso (14%) do que 
daqueles nascidos de mãe em obesidade (2,2%). 

               Conclusões  

Conclui-se que o sobrepeso não influenciou na via de 
parto (p=0,551) e nos desfechos negativos maternos 
(p=0,694). Contudo, influenciou sobre o desfecho do RN 
(p=0,40), com maior necessidade de manobras de 
reanimação nos nascidos de mães em sobrepeso (14%) 
do que mães obesas (2,2%). Evidenciou-se, portanto, a 
necessidade de uma especial atenção às gestantes no 
pré-natal em relação ao IMC, prevenindo complicações 
durante a gestação, parto e pós-parto. 
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Variáveis do modelo Obesidade Sobrepeso Total

Desfecho Negativo Mãe

SIM 24 27 51

NÃO 22 30 52

Total 46 57 103

Desfecho Parto RN

Manobras no RN 1 8 9

Sem manobras 45 49 94

Total 46 57 103

Tipo de parto

Normal 27 29 56

Cesário 19 28 47

Total 46 57 103

Fonte: produção da autora, 2020.
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