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Resumo 

Introdução: A relação da obesidade com a infertilidade tem sido demonstrada em 

vários estudos, estando a obesidade associada a anovulação, distúrbios 

menstruais, dificuldades na reprodução assistida, aborto espontâneo e resultados 

adversos da gravidez. Este aumento da infertilidade associada à obesidade levou 

a um aumento na procura dos tratamentos de procriação medicamente assistida 

(PMA). Gravidezes na consequência de tratamentos de infertilidade como a 

fertilização in vitro (FIV) e injeção intracitoplasmática de espermatozóide (ICSI) 

apresentam um risco aumentado de complicações obstétricas e perinatais, 

parecendo que o efeito do índice de massa corporal (IMC) e ganho de peso é igual 

em ambos os modos de conceção, uma vez que a obesidade pré-gestacional e 

ganhos de peso elevados aumentam o risco de resultados obstétricos adversos em 

ambos os modos de conceção. 

Objetivos: Analisar as diferenças no IMC pré-gestacional, ganho de peso 

gestacional, características maternas e complicações maternas e neonatais entre 

a conceção com tratamento de PMA e a gestação espontânea (GE).  

Material e Métodos: Estudou-se retrospetivamente uma amostra de 13452 

mulheres com gestações únicas acompanhadas no Centro Hospitalar de São João 

entre 2013 e 2018. Foi considerada gravidez por PMA a FIV e a ICSI tendo sido 

excluídas outras técnicas de reprodução assistida. Os principais resultados 

neonatais avaliados foram pequeno para a idade gestacional (PIG), grande para a 

idade gestacional (GIG), macrossomia, Índice de Apgar (IA) a 1 e 5 minutos menor 

que 7 e parto pré-termo. Os resultados secundários analisados foram a ocorrência 

de cesarina, pré-eclâmpsia e diabetes gestacional. O IMC foi categorizado segundo 
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a classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS) e o ganho de peso 

gestacional segundo a classificação do Institute of Medicine (IOM). 

Resultados: A amostra final compreendeu 13094 mulheres com GE e 358 mulheres 

com PMA. As mulheres do grupo de PMA eram mais velhas e tinham uma maior 

taxa de cesariana e prematuros do que as mulheres do grupo de GE. A mediana de 

IA aos 5 minutos e o peso dos recém-nascidos (RN), assim como a idade 

gestacional, foram significativamente superiores na GE. Na GE a obesidade foi 

associada a maiores percentagens de RN macrossómicos, GIG, diabetes 

gestacional, pré-eclâmpsia e cesariana. Foram encontradas diferenças entre todas 

as categorias de IMC e as ordens médias do peso do RN. Ao nível dos IA ao 1.º e 5.º 

minutos verificou-se uma diminuição dos mesmos entre o peso normal e a 

obesidade pré-gestacional. Na PMA a obesidade foi associada a maior prevalência 

de diabetes gestacional e o baixo peso a maior ocorrência de cesariana. Na GE o 

ganho de peso acima das recomendações foi associado a maiores percentagens de 

macrossomia, GIG, e cesariana, enquanto que o ganho de peso abaixo das 

recomendações foi associado a prematuridade, PIG, diabetes gestacional e 

mortalidade do RN. Já na PMA, o ganho de peso abaixo das recomendações foi 

associado a maior prevalência de prematuros. 

Conclusão: A taxa de complicações, nomeadamente a taxa de cesarianas e de 

prematuros, foi superior na PMA. Tanto o IMC pré-gestacional como o ganho de 

peso gestacional se relacionaram com os resultados neonatais adversos, em ambos 

os modos de conceção. Futuros estudos multicêntricos serão úteis para confirmar 

os resultados obtidos e mostrar a importância da nutrição no período pré-

concecional e durante a gravidez de modo a melhorar os resultados neonatais. 
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Abstract 

Introduction: The association between obesity and infertility has been 

demonstrated in several studies, with obesity been related to anovulation, 

menstrual disorders, difficulties in assisted reproduction, spontaneous abortion, 

adverse pregnancy outcomes. This increase in infertility associated with obesity 

has led to increased demand for assisted reproduction technologies (ART). 

Pregnancies as a result of infertility treatments such as in vitro fertilization (IVF) 

and intracytoplasmic sperm injection (ICSI) presented an increased risk of 

obstetric and perinatal complications. It appears that the effect of body mass 

index (BMI) and weight gain is similar in both conceptions since pre-pregnancy 

obesity and high weight gain increase the risk of adverse obstetric outcomes in 

both conceptions. 

Objectives: Analyze the differences in pre-gestational BMI, gestational weight 

gain, maternal characteristics, and maternal and neonatal complications between 

conception with PMA and spontaneous pregnancy (SP). 

Material and Methods: A sample of 13452 women with single pregnancies followed 

at the Centro Hospitalar de São João between 2013 and 2018 was retrospectively 

studied. PMA pregnancy was considered as IVF and ICSI, while other assisted 

reproduction techniques were excluded. The main neonatal outcomes evaluated 

were small for gestational age (SGA), large for gestational age (LGA), macrosomia, 

Apgar score (AS) at 1 and 5 minutes less than 7, and preterm delivery. The 

secondary outcomes analyzed were the occurrence of cesarean, pre-eclampsia, 

and gestational diabetes. BMI was categorized according to the World Health 

Organization (WHO) classification and gestational weight gain, according to the 

Institute of Medicine (IOM) classification. 
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Results: The final sample comprised 13094 women with SP and 358 women with 

PMA. Women in the PMA group were older and had a higher rate of cesarean 

section and preterm infants than women in the SP group. The median AS at 5 

minutes and the weight of newborns (NB), as well as gestational age, were 

significantly higher in SP. In SP, obesity was associated with higher percentages 

of macrosomia, LGA, gestational diabetes, pre-eclampsia, and cesarean section. 

Differences were found between all BMI categories and the average of newborn 

weight. There was a decrease in AS at the 1st and 5th minutes between normal 

weight and pre-gestational obesity. In ART, obesity was associated with a higher 

prevalence of gestational diabetes and underweight with a higher cesarean section 

incidence. In SP, weight gain above the recommendations was associated with 

higher percentages of macrosomia, GIG, and cesarean section, while weight gain 

below the recommendations was associated with prematurity, SGA, gestational 

diabetes and newborn mortality. In PMA, weight gain below the recommendations 

was associated with a higher prevalence of prematurity. 

Conclusion: The rate of outcomes, namely cesarean sections and prematurity, 

was higher in ART. Both pre-gestational BMI and gestational weight gain were 

related to adverse neonatal outcomes in both types of conception. Future 

multicenter studies should be useful to confirm the outcomes obtained and the 

importance of nutritional in preconception and during pregnancy in order to 

improve neonatal outcomes. 
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1. Introdução 

1.1. Obesidade e infertilidade 

Segundo dados do Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física (IAN-

AF, 2016) a prevalência de obesidade em Portugal é de 22,3%, sendo superior no 

sexo feminino, e a prevalência de pré-obesidade é de 34,8%. Entretanto, dados de 

2019 do Instituto Nacional de Estatística dão conta de 16,9% de obesidade na 

população com 18 ou mais anos (1,5 milhões de pessoas) e 36,6% de pré-obesidade, 

continuando a obesidade a afetar mais as mulheres (17,4%) do que os homens 

(16,4%).(1) 

A relação da obesidade com a infertilidade tem sido demonstrada em vários 

estudos, estando a obesidade associada a anovulação, distúrbios menstruais, 

dificuldades na reprodução assistida, aborto espontâneo e resultados adversos da 

gravidez. Na revisão sistemática de Dag et al, relativa ao impacto da obesidade 

na infertilidade, foi evidenciado um aumento da prevalência de infertilidade em 

mulheres obesas.(2) Steeg et al demonstraram que por cada unidade de Índice de 

Massa Corporal (IMC) acima de 29 Kg/m2 a probabilidade de engravidar foi 

reduzida em 5% em mulheres subférteis.(3)  

A obesidade está associada a um pior perfil reprodutivo devido à maior taxa 

de stress oxidativo intrafolicular e à resistência à insulina que, por sua vez, está 

associada a um estado pró-inflamatório (aumento da proteína C reativa e dos 

níveis de atividade androgénica) ao nível folicular.(4) Analisando o fluído folicular 

para várias hormonas e metabolitos em grávidas submetidas a ciclos de 

Fertilização in vitro (FIV), encontram-se diferenças entre mulheres obesas e 

mulheres normoponderais com aumento da concentração de substâncias 



2 

 

inflamatórias nas primeiras.(4, 5) Existe, de facto, evidência do impacto da 

obesidade na infertilidade através de mecanismos que afetam os oócitos, 

endométrio e a pré-implantação do embrião. É necessário entender melhor a 

relação entre a obesidade e a reprodução, mas  a intervenção na perda de peso, 

atividade física, modificações alimentares e cirurgia bariátrica podem levar a uma 

melhoria na conceção em mulheres obesas.(6) 

Este aumento da infertilidade associada à obesidade levou a um aumento 

na procura dos tratamentos de procriação medicamente assistida (PMA). 

A obesidade também influencia negativamente os resultados dos 

tratamentos médicos de infertilidade, como a FIV, diminuindo a probabilidade de 

vir a ter um nado vivo após o tratamento (risco relativo de 0,85 quando se compara 

mulheres obesas com mulheres com peso normal, confirmando a associação 

negativa entre obesidade e taxa de nascimento).(7)  

A obesidade e uma idade mais avançada afetam a qualidade dos ovócitos. 

Assim, também a idade acaba por ser um prognóstico do sucesso das técnicas de 

PMA ao ter um impacto negativo na fertilidade e nos resultados obstétricos. A 

combinação de um IMC elevado com uma idade mais avançada têm efeito na 

fertilidade.(5)  

As principais causas de infertilidade feminina são distúrbios ovulatórios, 

como a anovulação; endometriose; deficiências uterinas e distúrbios ao nível das 

trompas de Falópio e outras anormalidades como adesões pélvicas. Também a 

idade avançada, tal como já referido, é um fator que leva à infertilidade que pode 

ser devida a uma menor qualidade e quantidade de ovócitos.(8)  

Vários estudos, apesar da qualidade dos mesmos, demonstram que a perda 

de peso em mulheres com excesso de peso ou obesidade, através de modificações 
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dos estilos de vida, anterior aos tratamentos de PMA, está associada a melhores 

taxas de gravidez, redução do número de ciclos de tratamento de PMA necessários 

para atingir a gravidez e redução dos cancelamentos desses mesmos ciclos ou 

mesmo a não necessidade de tratamentos de fertilidade pelo motivo de atingir a 

gravidez por conceção espontânea.(9) 

Com nível de evidência 2b é reportado que um programa de perda de peso 

pode melhorar a ovulação e os resultados da gravidez em mulheres obesas inférteis 

para todos os tratamentos de fertilidade, incluindo a indução de ovulação, 

inseminação intrauterina e FIV.(10) 

1.2. Procriação Medicamente Assistida 

1.2.1. Legislação e dados nacionais e europeus 

Em Portugal, a Lei n.º 32/2006, de 26 de julho regula a utilização de 

técnicas de PMA, nomeadamente a inseminação artificial; a FIV; a injeção 

intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI); a transferência de embriões, 

gâmetas ou zigotos; o diagnóstico genético pré-implantação e outras técnicas 

laboratoriais de manipulação gamética ou embrionária equivalentes ou 

subsidiárias (Lei n.º 32/2006 - Diário da República n.º 143/2006, Série I de 2006-

07-26). Inicialmente, a utilização de técnicas de PMA só podia ser realizada se 

houvesse diagnóstico de infertilidade (definida com a falha em obter uma gravidez 

bem sucedida após 12 meses ou mais de relações sexuais programadas e 

desprotegidas)(11). Numa segunda alteração à lei supracitada, a utilização destas 

técnicas foi alargada a todas as mulheres, independentemente do estado civil e 

da respetiva orientação sexual, permitindo-o em casos de casais de mulheres. 

Em Portugal, à semelhança de outros países europeus, existem centros de 

PMA com total financiamento público e outros centros totalmente privados. 
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Portugal é dos poucos países europeus a definir uma idade máxima para o 

progenitor masculino, mas também é aquele que define uma idade mais avançada, 

sendo o máximo de 60 anos. Neste país, assim como noutros países europeus, a 

inseminação intrauterina é considerada uma técnica de PMA sob a legislação 

nacional, tendo um financiamento público até 3 tentativas de ciclos de 

Inseminação.(12)  

Segundo o último relatório da atividade em PMA em 2015, existiam em 

Portugal 27 centros que executavam tratamentos de infertilidade através de 

técnicas de PMA divididos em centros públicos e privados. Nesse ano, à 

semelhança de 2014, 2,9% do número total de nascimentos ocorridos em Portugal 

foram resultado do uso das técnicas de PMA.(13)
  

Na Europa, em 2014, segundo os dados da Sociedade Europeia de 

Reprodução Humana e Embriologia, 1 em cada 50 crianças nascidas eram resultado 

dos tratamentos de PMA, sendo 776 556 o número total de ciclos de tratamento. 

Entre 1997 e 2014, registaram mais de 8 milhões de tratamentos, levando ao 

nascimento de quase 1,5 milhões de crianças.(14) 

 

1.2.2. Tipos de tratamentos e suas complicações  

Os tipos de PMA mais usados são a FIV e a ICSI, existindo também outras 

técnicas como a inseminação artificial e a transferência de embriões 

criopreservados.  

A complicação mais frequente parece ser a Síndrome da hiperestimulação 

ovárica devido ao facto de ter de existir uma estimulação ovárica prévia. Esta 

síndrome classifica-se por um aumento da permeabilidade vascular que resulta em 

hemoconcentração e ascite. No entanto, existem formas de a minimizar 
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identificando quem terá uma resposta exacerbada antes da estimulação começar 

e criando protocolos de estimulação para evitar níveis excessivos de estradiol.(15) 

Outra das complicações nos tratamentos de fertilidade, refere-se à possibilidade 

de gestação múltipla, contudo devem existir guidelines para minimizar esta 

complicação ao ter atenção ao número de embriões transferidos tendo em conta 

características como a idade da mãe, sendo que, de preferência e, quando 

possível, deve apenas existir a transferência de um embrião.(15, 16) 

 

a) Fertilização In Vitro 

Na FIV existe uma estimulação dos ovários através de medicação específica, 

após isso, um ou vários ovócitos são aspirados para depois serem fecundados 

(fertilização in vitro) com espermatozóides em laboratório. Após a ocorrência de 

fecundação, um ou mais embriões são transferidos para a cavidade uterina. 

Este tratamento é aconselhado em casos de insucesso dos tratamentos 

anteriores menos invasivos, em casos de obstrução das trompas, infertilidade 

masculina severa, fatores relacionados com o útero e problemas ao nível dos 

ovários ou da sua reserva. Fatores como a idade materna, o diagnóstico de 

infertilidade, o tabagismo, história obstétrica e obesidade podem afetar o sucesso 

da FIV.(17) 

 

b) Injeção intracitoplasmática de espermatozóide 

A ICSI é uma técnica principalmente utilizada em casos graves de 

infertilidade masculina ou em casos em que tiveram uma baixa ou nula taxa de 

fecundação após a FIV. A técnica resume-se à injeção de um espermatozóide 

diretamente no citoplasma de um ovócito maduro. Fatores que podem levar à 
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falha na fecundação nesta técnica são a inviabilidade dos espermatozóides ou a 

baixa qualidade dos ovócitos.(18)  

Esta técnica não pode ser aplicada quando não há espermatozóides 

disponíveis ou quando não se recupera nenhum oócito maduro. Contudo, em casos 

de azoospermia causada por falha testicular, a técnica pode ser aplicada se se 

recuperarem espermatozóides suficientes das amostras de tecido testicular.(19) 

 

Assim, a FIV acaba por ser a técnica escolhida em primazia aquando de uma 

boa qualidade espermática. Contudo, se essa qualidade não existe ou existe mas 

houve falha na fecundação com os tratamentos de FIV, a ICSI passa a ser a técnica 

escolhida. 

  

1.3. Relação do Índice de Massa Corporal pré-gestacional e ganho de peso 

gestacional com resultados adversos da gravidez  

1.3.1. Na conceção espontânea 

Uma meta-análise recente realizada com dados de gravidezes singulares 

espontâneas de 25 estudos de coorte, onde foram incluídos também dados de 

mulheres portuguesas (Coorte Geração XXI), concluiu que o peso materno antes 

do início da gravidez pode acarretar um grande risco de complicações maternas e 

infantis (foram analisados a pré-eclâmpsia, hipertensão gestacional, diabetes 

gestacional, parto por cesariana, parto prematuro e recém-nascido (RN) pequeno 

ou grande para a idade gestacional (PIG e GIG, respetivamente)). Também o ganho 

de peso gestacional teve relação com os resultados maternos e infantis adversos, 

sendo o ganho de peso fora dos limites definidos no estudo associados a mais 
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resultados adversos. Contudo, o IMC pré-gestacional mostrou uma associação mais 

forte com esses mesmos resultados do que propriamente o ganho de peso.(20) 

Também um estudo prospetivo com uma coorte de 6551 grávidas mostrou, 

em relação ao IMC pré-gestacional, que mulheres obesas ou com pré-obesidade 

apresentam um risco aumentando de ter diabetes gestacional, doença 

hipertensiva da gravidez, cesariana e RN macrossómicos ou GIG. As mulheres 

obesas apresentaram menor risco de ter um recém-nascido PIG. No que concerne 

ao ganho de peso gestacional, segundo as recomendações do Institute of Medicine 

(IOM) e avaliadas por trimestre de gravidez, reportaram que mulheres com ganho 

de peso gestacional acima das recomendações no segundo trimestre de gravidez 

tinham maior risco de distúrbios hipertensivos da gravidez, cesariana e de ter um 

RN macrossómico ou GIG. À semelhança do estudo anterior, também indicaram o 

IMC pré-gestacional como um dos principais determinantes dos resultados adversos 

estudados, permanecendo a obesidade pré-gestacional como alto risco de 

complicações maternas e neonatais, independentemente do ganho de peso. 

Contudo, concluíram que a correção do ganho de peso excessivo no segundo 

trimestre de gravidez podia reduzir esse risco aumentado.(21)  

 

1.3.2. Na Procriação Medicamente Assistida 

Gravidezes na consequência de tratamentos de infertilidade como a FIV e 

ICSI apresentam um risco aumentado de complicações obstétricas e perinatais, 

tais como recém-nascidos PIG, de baixo peso e prematuros, distúrbios 

hipertensivos da gravidez, diabetes gestacional, cesariana e mortalidade 

perinatal. Estas complicações parecem não estar relacionadas com a estimulação 

ovárica, pois persistem mesmo quando não há estimulação devido à transferência 
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de embriões criopreservados e, parecem não estar relacionadas com gravidezes 

múltiplas, pois também persistem aquando da transferência de um único 

embrião.(22) 

Considerando a generalidade dos tratamentos de PMA, na comparação dos 

resultados perinatais, ajustados pelo menos para a idade materna, após gravidezes 

espontâneas e gravidezes por PMA, em gestações singulares, também se encontra 

um aumento do risco de resultados perinatais adversos como RN prematuros, com 

baixo peso ao nascer e PIG, mortalidade perinatal e admissão nos cuidados 

intensivos neonatais nas gravidezes por PMA.(23) 

Ao questionar se os resultados acima indicados também acontecem quando 

comparamos gravidezes por PMA e gravidezes espontâneas tendo em conta o IMC 

pré-gestacional e o ganho de peso gestacional, poucas respostas se obtêm devido 

à limitação de estudos publicados.  

Parece que o efeito do IMC e ganho de peso é igual em ambos os modos de 

conceção, uma vez que a obesidade pré-gestacional e ganhos de peso inadequados 

aumentam o risco de resultados obstétricos adversos (hipertensão, diabetes 

gestacional, cesariana e RN PIG para a obesidade, hipertensão para o ganho 

ponderal gestacional acima das recomendações e diabetes gestacional e PIG para 

ganho de peso abaixo das recomendações) em ambos os modos de conceção. Num 

estudo prospetivo apenas uma diferença foi encontrada na análise entre os dois 

modos de conceção, com um aumento do risco de hipertensão na gravidez no 

grupo de PMA em comparação à espontânea.(24)  

Num estudo retrospetivo que analisou apenas o IMC pré-gestacional 

também foi verificado que a pré-obesidade e obesidade afetam os resultados 
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obstétricos em ambos os grupos (FIV versus não FIV), associando-se a maiores taxas 

de distúrbios hipertensivos, diabetes gestacional e cesariana.(25) 

 

Parece estar bem definido que gravidezes por PMA apresentam mais 

complicações e podem levar a resultados perinatais mais adversos que por 

conceção espontânea. Também parece estar bem estudado, principalmente nas 

gravidezes espontâneas, que a pré-obesidade e obesidade influenciam esses 

mesmos resultados. Contudo, sabe-se pouco em relação à influência do IMC pré-

gestacional e ganho de peso gestacional em gravidezes por PMA, pois muitas vezes 

essas variáveis não são tidas em conta no estudo das complicações maternas e 

neonatais na PMA, principalmente o ganho de peso gestacional. A maioria dos 

estudos apenas comparam a gravidez por PMA com a gravidez espontânea, sendo 

difícil encontrar um estudo que compare esses dois modos de conceção tendo em 

conta, nomeadamente, o ganho de peso gestacional. E, embora o IMC esteja muito 

bem categorizado segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) em vários 

estudos, o ganho de peso gestacional apresenta diferentes pontos de corte nos 

estudos apresentados com a gravidez espontânea. 

Assim, na atual investigação utilizou-se as guidelines do IOM para 

categorizar os diferentes ganhos de peso conforme o IMC prévio. Com isto 

definido, pretende-se dar resposta à seguinte questão de investigação: qual o 

efeito do IMC pré-gestacional e ganho de peso gestacional nos resultados neonatais 

na conceção por PMA em comparação com a conceção espontânea?  
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2. Objetivos 

O objetivo principal deste estudo é analisar a relação do IMC pré-

gestacional, ganho de peso gestacional e modo de conceção com os resultados 

neonatais. Para tal foram colocadas as seguintes questões:  

1 - A prevalência de pré-obesidade e obesidade é maior nas grávidas submetidas 

a tratamentos de PMA?  

2 - O peso dos recém-nascidos é diferente conforme os diferentes tipos de gravidez 

e é influenciado pela idade dos pais e IMC pré-gestacional da mãe? 

3 - Quais as diferenças entre os modos de conceção ao nível do ganho de peso 

gestacional segundo as guidelines do IOM? Em que tipo de gravidez existe uma 

maior percentagem de ganho de peso inadequado? 

4 – Em ambos os tipos de conceção, a um IMC mais elevado estão associados mais 

resultados neonatais adversos? 

5 - Em ambos os tipos de conceção, o ganho de peso gestacional inadequado está 

associado a mais resultados neonatais adversos? 

6 - Gravidezes por PMA estão associadas a mais resultados neonatais adversos 

comparando com gravidezes espontâneas, ajustando para variáveis confundidoras? 

7 - Qual a prevalência de Diabetes Gestacional e Pré-eclâmpsia em ambos os 

grupos? 

8 - Na PMA a idade dos pais é mais avançada do que na gravidez espontânea? 

9 - A taxa de cesariana difere entre os grupos de PMA e gravidez espontânea, 

tendo em conta o IMC prévio? 

De forma a responder a estas questões foram definidos os seguintes 

objetivos específicos: 
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1- Analisar as diferenças no IMC pré-gestacional nos diferentes modos de 

conceção; 

2- Analisar as diferenças no ganho de peso gestacional, de acordo com as 

guidelines da IOM, nos diferentes modos de conceção; 

3- Avaliar as diferenças das características maternas e complicações maternas 

e neonatais entre a conceção com tratamento de PMA e a conceção 

espontânea; 

4- Determinar a relação entre o IMC e o ganho de peso gestacional e os 

resultados neonatais na gravidez espontânea e na gravidez por PMA; 

5- Determinar as diferenças nos resultados neonatais nos diferentes modos de 

conceção, ajustando para variáveis confundidoras. 

3. Material e Métodos 

3.1. População-alvo, amostra e variáveis 

Foi realizado um estudo retrospetivo unicêntrico com dados obtidos dos 

processos clínicos eletrónicos armazenados no ObsCare (sistema de registo clínico 

eletrónico implementado no Centro Hospitalar de São João) das variáveis clínicas 

da grávida, gravidez, recém-nascido e parto, após aprovação pela Comissão de 

Ética (ANEXO A). A amostra incluiu mulheres com gestações únicas acompanhadas 

no Centro Hospitalar de São João entre 2013 e 2018.  

Os dados clínicos obtidos retrospetivamente dos registos eletrónicos 

relativamente aos progenitores e à gravidez foram a idade materna e do 

progenitor, peso materno pré-gestacional e na admissão ao internamento, altura 

materna, história médica (presença de patologias antes e durante a gravidez e 

terapêutica instituída) e obstétrica (número de gestações, abortamentos, 
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paridade, complicações obstétricas), hábitos tabágicos, tipo de parto (cesariana, 

eutócico ou ventosa), modo de conceção (PMA ou espontânea) e ano do parto. Os 

dados recolhidos relativos ao recém-nascido foram o sexo, a idade gestacional, o 

peso e comprimento à nascença, o índice de Apgar (IA) ao primeiro e quinto 

minutos e a mortalidade. Foi considerada gravidez por PMA após FIV e ICSI, por se 

consideraram técnicas idênticas e com resultados perinatais semelhantes e por 

terem sido as técnicas mais utilizadas no Centro Hospitalar de São João entre 2013 

e 2018, tendo sido excluídas outras técnicas como a inseminação artificial, 

estimulação ovárica e transferência de embriões criopreservados (TEC) (figura 4 

do ANEXO B).  

O IMC foi calculado através da fórmula peso/altura² e os valores 

apresentados em quilogramas por metro quadrado (Kg/m²). O mesmo foi também 

categorizado segundo a classificação da OMS como baixo peso (IMC<18,5), peso 

normal (18,5 ≤ IMC < 25), pré-obesidade (25 ≤ IMC < 30) e obesidade (IMC ≥ 30).(26) 

O ganho de peso gestacional foi calculado através dos dados do peso pré-

gestacional e do peso na admissão ao internamento. Este foi ainda categorizado 

segundo a classificação do IOM em ganho de peso abaixo das recomendações, 

ganho de peso segundo as recomendações ou ganho de peso acima das 

recomendações tendo em conta o IMC pré-gestacional (tabela 1).(27)  
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Tabela 1: Recomendações do IOM relativas ao ganho de peso gestacional(27) 

 

3.2. Resultados neonatais 

Os principais resultados neonatais avaliados foram: 

1. PIG - quando o peso ao nascer é inferior ao percentil 10 para a idade 

gestacional, calculado com base no peso ao nascer e na idade 

gestacional;(28)  

2. GIG - quando o peso ao nascer é superior ao percentil 90 para a idade 

gestacional, calculado com base no peso ao nascer e na idade 

gestacional;(28) 

3.  Macrossomia quando o peso ao nascer é superior a 4 kg;(29) 

4. Índice de Apgar a 1 e 5 minutos menor que 7; 

5. Parto pré-termo (idade gestacional < 37 semanas conforme classificação 

da OMS).(30) 

Os resultados secundários analisados foram: 

1. Tipo de parto - ocorrência de cesariana; 

2. Prevalência de pré-eclâmpsia; 

3. Prevalência de Diabetes gestacional. 

IMC pré-gestacional Intervalo de ganho de peso recomendado (Kg) 

Baixo peso (<18,5 Kg/m2) 12,5 – 18 

Peso normal (18,5 – 24,9 Kg/m2) 11,5 – 16 

Pré-obesidade (25,0 – 29,9 Kg/m2) 7 – 11,5 

Obesidade (≥30,0 Kg/m2) 5 – 9 
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3.3. Análise estatística 

As variáveis categóricas foram descritas através das frequências absolutas e 

respetivas percentagens, n (%). As variáveis contínuas normalmente não 

distribuídas foram descritas pela mediana e respetivo intervalo interquartil (med 

[Q1; Q3], onde Q1 corresponde ao primeiro quartil e Q3 corresponde ao terceiro 

quartil). A normalidade das distribuições foi verificada por observação dos 

histogramas e dos gráficos Q-Q.  

A relação entre variáveis categóricas foi analisada usando o teste qui quadrado 

ou exato de Fisher. Para a análise das variáveis contínuas foram utilizados os 

testes de Kruskal-Wallis e Mann-Whitney. 

Análises de regressão logística binária foram utilizadas para se avaliar a relação 

dos resultados neonatais com o IMC, ganho de peso gestacional e o tratamento 

com PMA, ajustando para outras variáveis. Estas covariáveis foram selecionadas 

conforme a sua relevância clínica e de acordo com a análise univariada em que se 

teve em conta apenas as variáveis independentes com valor de p<0,10, nessa 

mesma análise, para cada resultado neonatal (PIG, GIG, macrossomia, 

prematuridade, IA ao 5.º minuto, cesariana e diabetes gestacional).  Assim, o 

ajuste foi baseado nas variáveis idade materna, paridade, abortamentos 

anteriores, tabagismo, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, idade gestacional, 

sexo do RN e toma de ácido fólico. Para isto, foi feito o estudo da 

multicolinariedade das covariáveis através da correlação de Pearson para as 

variáveis contínuas e do Cramér's V para as variáveis categóricas, para se 

minimizar as interdependências e maximizar o modelo.(31) Foi ainda feita a 

avaliação da adição ou exclusão das covariáveis nos modelos de regressão logística 

e foram estimados os Odds Ratio (OR) e os intervalos de confiança a 95% (IC 95%). 
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Para todos os testes foi considerado um valor p<0,05 com significância 

estatística. O software utilizado para a análise estatística foi o IBM SPSS Statistics 

versão 26. 

4. Resultados 

4.1. Amostra total (PMA versus gravidez espontânea) 

A amostra incluiu um total de 14383 mulheres, onde 88 foram excluídas por 

apresentarem outro modo de conceção que não a gravidez espontânea (GE) ou a 

FIV e ICSI, e 843 foram excluídas por não definirem o modo de conceção. Assim, a 

amostra final compreendeu 13452 gravidezes, apenas singulares, com uma 

mediana de IMC de 23,5 Kg/m2 e uma mediana de idade materna de 32 anos. 

Destas, 13094 (97,3%) corresponderam a GE e 358 (2,7%) a gravidez por FIV ou ICSI 

(figura 1). Assim, entre 2013 e 2018, no Centro Hospitalar de São João, E.P.E., 

358 crianças foram concebidas através de técnicas de PMA como a FIV e a ICSI. 

 

 

 

 

  

Amostra total 

n= 14383  

Partos entre 2013 e 2018 
Excluídos n= 931 

- Outro modo de conceção: n= 88; 

- Sem definição do modo de 

conceção: n=843 Amostra final   

n= 13452  

- GE: n= 13094 

   - PMA (FIV/ICSI): n= 358 

Figura 1: Fluoxograma de seleção da amostra 
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Na comparação entre os dois modos de conceção (GE versus PMA) não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas ao nível da prevalência de 

pré-obesidade e obesidade e no ganho de peso gestacional, apesar de se verificar 

uma maior percentagem de obesidade pré-gestacional (13,9% versus 10,4% para 

IMC≥ 30) e ganho de peso gestacional acima das recomendações (41,4% versus 

36,8%) no grupo da GE (tabela 2). 

As mulheres no grupo de PMA são significativamente mais velhas (mediana 

(Q1,Q3): 36 (32,38) versus 31 (27,35), p<0,001) do que no grupo de GE, assim como 

os progenitores masculinos (mediana (Q1,Q3): 37 (33,40) versus 33 (29,37), 

p<0,001) (tabela 2). 

As prevalências de pré-eclâmpsia e diabetes gestacional não apresentaram 

diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos. Já a prevalência 

de cesariana foi estatisticamente superior no grupo de PMA (43%) em comparação 

com o grupo de GE (26,7%). 

 

Em termos de resultados neonatais foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas na prematuridade e no IA aos 5 minutos. A 

prevalência de prematuros foi superior no grupo de PMA (14,8% versus 7,6%) e a 

mediana de IA aos 5 minutos foi significativamente superior na GE (tabela 3).  

O peso dos RN, assim como a idade gestacional, foram significativamente 

superiores na GE, sendo que estas variáveis tiveram uma correlação moderada 

entre si (Coeficiente de correlação de Spearman = 0,513, valor de p <0,001) (figura 

5 do ANEXO B).  
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Tabela 2: Características maternas por modo de conceção 

a-Teste de Qui-quadrado; b-Teste de kruskal-Wallis; c-Teste de Fisher; d- Teste de Mann-Whitney 

  

Características 

Maternas 

Gravidez Espontânea PMA (FIV/ICSI) p 

(n=13094) 

mediana (Q1, Q3) 

(n=358) 

mediana (Q1, Q3) 

Idade Materna,  

Anos 

31 (27,35) 36 (32,38)      <0,001d 

Idade progenitor,  

Anos 

33 (29,37) 37 (33,40)      <0,001d 

 n                       % n                       %  

IMC pré-gestacional (Kg/m2) 

          Baixo peso 

          Peso Normal 

          Pré-obesidade 

          Obesidade 

11942 

490    4,1 

7061    59,1 

2736    22,9 

1655    13,9 

338 

9            2,7 

222            65,7 

72            21,3 

35            10,4 

       0,061a 

Ganho de peso gestacional 

          Abaixo das    

recomendações 

          Segundo as 

recomendações 

         Acima das 

recomendações 

4676 

1113 23,8 

 

1626 34,8 

 

1937 41,4 

136 

35               25,7  

 

51               37,5 

 

50                36,8 

       0,554a 

Diabetes Gestacional 1073 8,2 38               10,6        0,118a 

Pré-eclâmpsia 362 2,8 10 2,8               1a 

Cesariana 3492  26,7 154                 43,0      <0,001a 



18 

 

Tabela 3: Resultados neonatais por modo de conceção 

Resultados 

Neonatais 

Gravidez Espontânea PMA (FIV/ICSI)     p 

(n=13094) 

mediana (Q1, Q3)                    

(n=358) 

mediana (Q1, Q3)           

Idade gestacional,  

semanas e dias 

39,3 (38,3; 40,1) 39,1 (37,6; 40)    <0,001d 

Peso do RN, g 3180 (2880, 3475) 3115 (2744, 3431)      0,010d 

IA aos 5 minutos 10 (10,10) 10 (9,10)      <0,001d 

 n                       % n                       %  

PIG 1331      10,2 41                  11,5       0,479a 

GIG 1208      9,2 29                   8,1       0,517a 

Macrossomia 466     3,6 12                   3,4       0,887a 

Prematuro 996     7,6 53                   14,8      <0,001a 

Mortalidade do RN 57      0,4 2                      0,6             1c 

a-Teste de Qui-quadrado; c-Teste de Fisher; d- Teste de Mann-Whitney 

 

4.2.  IMC pré-gestacional e ganho de peso gestacional 

4.2.1.  Relação do IMC pré-gestacional com o ganho de peso gestacional 

Na tabela 4 verificamos uma associação forte significativa entre o IMC pré-

gestacional e o ganho de peso gestacional (Coeficiente de Cramer = 0,215). 

Na amostra total de estudo (GE e PMA), por categorias de IMC, verificamos 

que a maior parte das mulheres não atinge ou ultrapassa o ganho de peso 

gestacional adequado segundo as recomendações do IOM. Nas mulheres com baixo 

peso a maior percentagem (43%) teve um ganho de peso abaixo das 

recomendações. Nas mulheres com peso normal, a maior percentagem (41,1%) 
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teve um ganho de peso segundo as recomendações. Nas mulheres com pré-

obesidade e obesidade a maior parte (65,2% e 52,7%, respetivamente) teve um 

ganho de peso acima das recomendações (tabela 4 e figura 6 do ANEXO B). 

 

Tabela 4: Relação entre o IMC pré-gestacional e ganho de peso gestacional para 
a amostra total 

*teste qui-quadrado e Cramer’s V (Coeficiente de Cramer =0,215) 

 

4.2.2. Tendências do IMC pré-gestacional e do ganho de peso gestacional 

entre 2013 e 2018 

Entre 2013 e 2018 verificou-se, para a amostra total (GE e PMA (FIV/ICSI), 

tendencionalmente um aumento da obesidade (11,9% versus 16,4%), apesar da 

ligeira diminuição do excesso de peso (22,7% versus 22,1%). A par disto também 

se registou uma diminuição da percentagem relativa a um IMC pré-gestacional 

normal (61,2% versus 56,6%) (figura 2). 

No respeitante ao ganho de peso gestacional acima e segundo as 

recomendações, verificaram-se os valores mais baixos dos mesmos em 2018 (36,2% 

Ganho de peso gestacional 

 Abaixo das 

recomendações   

Segundo as 

recomendações 

Acima das 

recomendações 

 p 

  (n=1148) 

n(%) 

 (n=1677) 

n(%) 

 (n=1987) 

n(%) 

 

IMC(<18,5) 83 (43) 75 (38,9) 35 (18,1) <0.001* 

IMC ([18,5; 25[) 800 (26,8) 1225 (41,1) 957 (32,1)  

IMC ([25; 30[) 143 (13,6) 224 (21,2) 688 (65,2)  

IMC (≥30),  122 (21) 153 (26,3) 307 (52,7)  
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e 32,9%, respetivamente). Enquanto que, o ganho de peso abaixo das 

recomendações apresentou o valor mais alto em 2018 (30,9%) (figura 3). 
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Figura 2: Percentagem anual de grávidas por categoria de IMC pré-gestacional 

Figura 3: Percentagem anual de grávidas por categoria de ganho de peso 
gestacional 
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4.3. IMC pré-gestacional e resultados neonatais 

De forma a perceber se o IMC pré-gestacional e ganho de peso gestacional 

se relacionam com os resultados neonatais em cada tipo de gravidez, foram 

realizadas análises selecionando apenas a GE ou a gravidez por PMA.  

 

4.3.1. Na gravidez espontânea 

A tabela 5 apresenta os dados da GE ao nível da relação do IMC pré-

gestacional com os resultados neonatais. Das 13094 mulheres com GE, 11942 

apresentavam dados para o cálculo do IMC pré-gestacional, sendo que 490 (4,1%) 

apresentaram baixo peso, 7061 (59,1%) peso normal, 2736 (22,9%) pré-obesidade 

e 1655 (13,9%) obesidade. 

Na análise (tabela 5) foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas entre mulheres com GE com diferentes IMC pré-gestacional em todos 

os resultados estudados, à exceção da prematuridade (p= 0,665) e mortalidade do 

RN (p= 0,346). Mulheres com obesidade apresentaram maior percentagem de RN 

macrossómicos e GIG. Também apresentaram maior percentagem de diabetes 

gestacional, pré-eclâmpsia e taxa de cesariana. Foram encontradas diferenças 

entre todas as categorias de IMC e as ordens médias do peso do RN, sendo as 

mulheres com baixo peso as que tinham bebés mais leves e as obesas as que tinham 

bebés mais pesados. Ao nível dos IA ao 1.º e 5.º minutos verificou-se uma 

diminuição dos mesmos, com significado estatístico, entre o peso normal e a 

obesidade. 
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Tabela 5: Efeito do IMC pré-gestacional em resultados neonatais na gravidez 
espontânea 

*a-Teste de Qui-quadrado; b-Teste de kruskal-Wallis 

 

4.3.2. Na PMA 

A tabela 6 apresenta os dados da gravidez por PMA ao nível da relação do 

IMC pré-gestacional com os resultados neonatais. Das 358 mulheres com gravidez 

por FIV e ICSI, 338 apresentavam dados para o cálculo do IMC pré-gestacional, 

sendo que, 9 (2,7%) apresentaram baixo peso, 222 (65,7%) apresentaram peso 

normal, 72 (21,3%) pré-obesidade e 35 (10,4%) obesidade. 

IMC pré-gestacional 

 Baixo Peso  Peso Normal  Pré-obesidade  Obesidade  p 

(n=490) (n=7061) (n=2736) (n=1655) 

Macrossomia, n (%) 4 (0,8) 211 (3,0) 123 (4,5) 97 (5,9) <0,001a 

Prematuridade, n (%) 40 (8,2) 501 (7,1) 183 (6,7) 120 (7,3) 0,665a 

PIG, n (%) 93 (19) 744 (10,5) 256 (9,4) 148 (8,9) <0,001a 

GIG, n (%) 19 (3,9) 534 (7,6) 295 (10,8) 259 (15,7) <0,001a 

IA 1 min, mediana (Q1,Q3) 9 (9,9) 9 (9,9) 9 (9,9) 9 (8,9) 0,002b 

IA 5 min, mediana (Q1,Q3) 

média (desvio-padrão) 

10 (10,10) 

9,71 (0,72) 

10 (10,10) 

9,68 (0,93) 

10 (10,10) 

9,65 (1,01) 

10 (10,10) 

9,63 (0,92) 

0,005b 

Peso do RN,  

mediana (Q1,Q3) 

3005  

(2669, 3325) 

3160  

(2865, 3445) 

3237  

(2950,  3530) 

3280  

(2955,  3575) 

<0,001b 

Cesariana, n (%) 96 (19,6) 1766 (25) 788 (28,8) 581 (35,1) <0,001a 

Diabetes Gestacional, n(%) 17 (3,5) 399 (5,7) 290 (10,6) 324 (19,6) <0,001a 

Pré-eclâmpsia, n(%) 6 (1,2) 151 (2,1) 98 (3,6) 87 (5,3) <0,001a 

Mortalidade RN, n (%) 0 (0) 29 (0,4) 14 (0,5) 5 (0,3) 0,346a 
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Tabela 6: Efeito do IMC pré-gestacional em resultados neonatais na gravidez por 
PMA 

a-Teste de Qui-quadrado; b-Teste de kruskal-Wallis; c-Teste de Fisher 

 

Ao contrário dos resultados que se encontraram na GE, na gravidez por PMA só 

foram encontradas diferenças estatisticamente significativas na cesariana e na 

diabetes gestacional. Foram encontradas maiores prevalências de cesariana nas 

mulheres com baixo peso (77,8%) e de diabetes gestacional nas mulheres com 

obesidade (28,6%). 

4.4. Ganho de peso gestacional e resultados neonatais 

4.4.1. Na gravidez espontânea 

 A tabela 7 apresenta os dados da GE ao nível da relação do ganho de peso 

gestacional com os resultados neonatais. Neste tipo de gravidez existiam apenas 

IMC pré-gestacional 

 Baixo Peso  Peso Normal  Pré-obesidade  Obesidade  p 

(n=9) (n=222) (n=72) (n=35) 

Macrossomia, n (%) 0 (0) 5 (2,3) 6 (8,3) 1 (2,9) 0,137c 

Prematuridade,n (%) 3 (33,3) 31 (14) 7 (9,9) 6 (17,1) 0,215c 

PIG, n (%) 0 (0) 21 (9,5) 10 (13,9) 4 (11,4) 0,617c 

GIG, n (%) 0 (0) 15 (6,8) 9 (12,5) 4 (11,4) 0,313c 

IA 1 min, mediana (Q1,Q3) 9 (9,9) 9 (8,9) 9 (8,9) 9 (8,9) 0,349b 

IA 5 min, mediana (Q1,Q3) 10 (10,10) 10 (9,10) 10 (9,10) 10 (9,10) 0,389b 

Peso do RN,   

mediana (Q1,Q3) 

3360  

(2523, 3515) 

3108  

(2775, 3398) 

3133  

(2776, 3474) 

3350 

(2775,3600) 

0,612b 

Cesariana, n (%) 7 (77,8) 90 (40,5) 37 (51,4) 9 (25,7) 0,009ª 

Diabetes Gestacional, n(%) 1 (11,1) 16 (7,2) 8 (11,1) 10 (28,6) 0,004c 

Pré-eclâmpsia, n(%) 1 (11,1) 4 (1,8) 3 (4,2) 2 (5,7) 0,095c 
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4676 mulheres com registos completos para o cálculo do ganho de peso 

gestacional. Desta sub-totalidade, 1113 (23,8%) apresentaram ganho de peso 

abaixo das recomendações, 1626 (34,8%) ganho de peso segundo as 

recomendações e 1937 (41,4%) ganho de peso acima das recomendações. 

 

Tabela 7: Efeito do ganho de peso gestacional nos resultados neonatais na 
gravidez espontânea 

a-Teste de Qui-quadrado; b-Teste de kruskal-Wallis 

 

Ganho de peso gestacional 

 Abaixo das 

recomendações   

Segundo as 

recomendações 

Acima das 

recomendações 

 p 

  (n=1113)  (n=1626)  (n=1937)  

Macrossomia, n (%) 13 (1,2) 34 (2,1) 107 (5,5) <0,001a 

Prematuridade, n (%) 160 (14,4) 126 (7,8) 110 (5,7) <0,001a 

PIG, n (%) 184 (16,6) 151 (9,3) 136 (7,0) <0,001a 

GIG, n (%) 49 (4,4) 123 (7,6) 256 (13,2) <0,001a 

IA 1 min, mediana (Q1,Q3) 9 (8,9) 9 (9,9) 9 (9,9) 0,017b 

IA 5 min, mediana (Q1,Q3) 10 (10,10) 10 (10,10) 10 (10,10) 0,074b 

Peso do RN,  

mediana (Q1,Q3) 

2990  

(2685, 3280) 

3150  

(2875, 3415) 

3280  

(2995, 3565) 

<0,001b 

Cesariana, n (%) 250 (22,5) 344 (21,2) 504 (26) 0,002a 

Diabetes Gestacional, n(%) 129 (11,6) 94 (5,8) 108 (5,6) <0,001a 

Pré-eclâmpsia, n(%) 36 (3,2) 45 (2,8) 68 (3,5) 0,451a 

Mortalidade RN, n (%) 13 (1,2) 4 (0,2) 4 (0,2) <0,001a 
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Na análise (tabela 7) foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas entre mulheres com diferentes ganhos de peso gestacional, 

categorizados segundo as guidelines do IOM, em todos os parâmetros estudados 

com exceção do IA ao 5.º minuto (p=0,074) e da pré-eclâmpsia (p=0,451). Mulheres 

com ganho de peso acima das recomendações apresentaram uma maior 

prevalência de RN macrossómicos e GIG, bem como de cesariana. As maiores 

percentagens de prematuros e de RN PIG foram encontradas nas mulheres com 

ganho de peso abaixo das recomendações. Foram encontradas diferenças entre 

todas as categorias de ganho de peso gestacional e as ordens médias do peso do 

RN, sendo as mulheres com ganho de peso abaixo das recomendações as que 

tinham bebés mais leves e as mulheres com ganho de peso acima das 

recomendações as que tinham bebés mais pesados. Ao nível do IA ao 1.º minuto 

verificou-se um aumento do mesmo, com significado estatístico, entre o ganho de 

peso abaixo das recomendações e o ganho de peso segundo as recomendações. 

Verificou-se uma maior prevalência de diabetes gestacional, com 

significado estatístico, nas mulheres com ganho de peso abaixo das 

recomendações.  

Registou-se um aumento da mortalidade do RN nas mulheres com ganho de 

peso abaixo das recomendações. 

 

4.4.2. Na PMA 

A tabela 8 apresenta os dados da gravidez por PMA ao nível da relação do 

ganho de peso gestacional com os resultados neonatais. Neste tipo de gravidez 

existiam apenas 136 mulheres com registos completos para o cálculo do ganho de 

peso gestacional. Desta sub-totalidade, 35 (25,7%) apresentaram ganho de peso 
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abaixo das recomendações, 51 (37,5%) ganho de peso segundo as recomendações 

e 50 (36,8%) ganho de peso acima das recomendações. 

 

Tabela 8: Efeito do ganho de peso gestacional nos resultados neonatais na 
gravidez por PMA 

a-Teste de Qui-quadrado; b-Teste de kruskal-Wallis; c-Teste de Fisher 

 

Nesta análise (tabela 8) apenas foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas na relação do ganho de peso gestacional com a 

prematuridade, não tendo sido encontradas para as outras variáveis estudadas. 

Mulheres com ganho de peso abaixo das recomendações apresentaram uma maior 

Ganho de peso gestacional 

 Abaixo das 

recomendações   

Segundo as 

recomendações 

Acima das 

recomendações 

p 

  (n=35)  (n=51)  (n=50)  

Macrossomia, n (%) 1 (2,9) 1 (2) 5 (10) 0,197c 

Prematuridade, n (%) 10 (28,6) 8 (15,7) 4 (8) 0,038a 

PIG, n (%) 2 (5,7) 6 (11,8) 5 (10) 0,707c 

GIG, n (%) 3 (8,6) 5 (9,8) 6 (12) 0,880c 

IA 1 min, mediana (Q1,Q3) 9 (8,9) 9 (9,9) 9 (8,9) 0,422b 

IA 5 min, mediana (Q1,Q3) 10 (9,10) 10 (10,10) 10 (9,10) 0,207b 

Peso do RN,   

mediana (Q1,Q3) 

2910  

(2675, 3330) 

3065  

(2670, 3425) 

3288  

(2689, 3574) 

0,178b 

Cesariana, n (%) 9 (25,7) 20 (39,2) 26 (52,0) 0,052a 

Diabetes Gestacional, n(%) 3 (8,6) 5 (9,8) 3 (6,0) 0,792c 

Pré-eclâmpsia, n(%) 0 (0) 2 (3,9) 4 (8,0) 0,198c 
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prevalência de prematuros em relação às mulheres com ganho de peso segundo e 

acima das recomendações. 

4.5. Regressões logísticas 

Nos diversos modelos, o grupo de referência foi o grupo de mulheres com 

peso normal (IMC 18,5–24,9 kg/m2), ganho de peso segundo as recomendações do 

IOM, não fumadoras, sem diagnóstico de diabetes gestacional e pré-eclâmpsia, 

com GE, sem indicação de toma de ácido fólico e o sexo feminino do RN. Os OR 

foram ajustados ou mutuamente ou exclusivamente para o IMC pré-gestacional e 

ganho de peso gestacional juntamente com outras covariáveis de interesse. 

 

 Macrossomia 

A tabela 9 demonstra a associação entre o IMC pré-gestacional e ganho de 

peso gestacional com a macrossomia para a amostra total.  

 

Tabela 9: Odds Ratio (OR) ajustados para a associação entre o IMC pré-gestacional 
e ganho de peso gestacional com a macrossomia 

*Ajustado também para: tabagismo, pré-eclâmpsia, partos anteriores, idade gestacional e sexo do RN 

 

Macrossomia 

Variável OR IC 95% para OR Valor de p 

IMC baixo peso 0,369 0,050; 2,746 0,330 

IMC pré-obesidade 1,498 0,941; 2,387 0,089 

IMC obesidade 1,974 1,174; 3,321 0,010 

Ganho de peso abaixo das    

recomendações 

0,760 0,369; 1,566 0,457 

Ganho de peso acima das 

recomendações  

2,067 1,283; 3,331 0,003 
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Verifica-se que a obesidade é um fator de risco para a macrossomia 

(OR=1,974; IC 95% 1,174; 3,321), ajustando para outras variáveis como o 

tabagismo, a pré-eclâmpsia, partos anteriores, idade gestacional e sexo do RN. 

Verifica-se também que o ganho de peso acima das recomendações teve uma 

associação significativa com o aumento de risco de macrossomia (OR=2,067; IC 

95% 1,283; 3,331). 

O modo de conceção não entrou no modelo multivariado por não se 

encontrar associação com este resultado neonatal, não existindo diferenças entre 

os modos de conceção. 

 

 Recém-nascidos pequenos para a idade gestacional 

A tabela 10 demonstra a associação entre o IMC pré-gestacional e ganho de 

peso gestacional com RN PIG para a amostra total.  

 

Tabela 10: Odds Ratio (OR) ajustados para a associação entre o IMC pré-
gestacional e ganho de peso gestacional com RN PIG. 

*Ajustado também para: tabagismo, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, idade materna, partos anteriores 

e toma de ácido fólico 

PIG 

Variável OR IC 95% para OR Valor de p 

IMC baixo peso 1,601 0,939; 2,730 0,084 

IMC pré-obesidade 1,315 0,952; 1,816 0,096 

IMC obesidade 1,194 0,805; 1,770 0,378 

Ganho de peso abaixo das    

recomendações 

1,944 1,443; 2,619 <0,001 

Ganho de peso acima das 

recomendações  

0,645 0,466; 0,894 0,009 
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Não se constatou associação significativa entre o IMC pré-gestacional e este 

resultado neonatal.  

 O ganho de peso gestacional abaixo das recomendações foi associado a um 

aumento do risco para PIG (OR=1,944; IC 95% 1,443; 2,619), ajustando para outras 

variáveis como o tabagismo, a diabetes gestacional, a pré-eclâmpsia, a idade 

materna, partos anteriores e a toma de ácido fólico. Já o ganho de peso acima 

das recomendações foi associado a um menor risco de PIG (OR=0,645; IC 95% 

0,466; 0,894). 

O modo de conceção não entrou no modelo multivariado por não se 

encontrar associação com este resultado neonatal, não existindo diferenças entre 

os modos de conceção. 

 

 Recém-nascidos grandes para a idade gestacional 

A tabela 11 demonstra a associação entre o IMC pré-gestacional e ganho de 

peso gestacional com RN GIG para a amostra total.  

Verifica-se que o risco de ter um RN GIG aumenta com o aumento do IMC 

pré-gestacional, sendo a obesidade um fator de risco para GIG (OR=2,044; IC 95% 

1,504; 2,777), ajustando para outras variáveis como o tabagismo e partos 

anteriores. Verifica-se também que o ganho de peso acima das recomendações 

teve uma associação significativa com o aumento de risco de GIG (OR=1,562; IC 

95% 1,192; 2,047) e que o ganho de peso abaixo das recomendações diminui de 

forma significativa esse mesmo risco (OR=0,588; IC 95% 0,403; 0,856). 

Neste resultado neonatal também não foi verificada uma associação com o 

modo de conceção. 
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Tabela 11: Odds Ratio (OR) ajustados para a associação entre o IMC pré-
gestacional e ganho de peso gestacional com RN GIG. 

*Ajustado também para: tabagismo e partos anteriores 

 

 Prematuridade 

A tabela 12 demonstra a associação entre o ganho de peso gestacional e a 

prematuridade para a amostra total.  

 

Tabela 12: Odds Ratio (OR) ajustados para a associação entre o ganho de peso 
gestacional com a prematuridade. 

*Ajustado também para: modo de conceção, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, idade materna, 

abortamentos anteriores e toma de ácido fólico 

 

GIG 

Variável OR IC 95% para OR Valor de p 

IMC baixo peso 0,213 0,052; 0,872 0,032 

IMC pré-obesidade 1,213 0,908; 1,621 0,191 

IMC obesidade 2,044 1,504; 2,777 <0,001 

Ganho de peso abaixo das    

recomendações 

0,588 0,403; 0,856 0,006 

Ganho de peso acima das 

recomendações   

1,562 1,192; 2,047 0,001 

Prematuridade 

Variável OR IC 95% para OR Valor de p 

Ganho de peso abaixo das    

recomendações 

1,868 1,320; 2,644 <0,001 

Ganho de peso acima das 

recomendações 

0,523 0,358; 0,766 0,001 
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Não houve relação com o IMC pré-gestacional, contudo verificou-se que um 

ganho de peso abaixo das recomendações aumenta, de forma significativa, o risco 

de prematuridade (OR=1,868; IC 95% 1,320; 2,644). Ajustando para outras 

variáveis o modo de conceção deixou de ser tão significativo no risco de 

prematuridade. 

 

 IA aos 5 minutos 

A tabela 13 demonstra a associação entre o ganho de peso gestacional e o 

IA aos 5 minutos, tendo como referência um IA maior ou igual a 7, para a amostra 

total.  

 

Tabela 13: Odds Ratio (OR) ajustados para a associação entre o ganho de peso 
gestacional com o IA aos 5 minutos. 

*Ajustado também para: diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, ano do parto e idade gestacional 

 

Não houve relação com o IMC pré-gestacional, contudo verificou-se que um 

ganho de peso acima das recomendações aumenta, de forma significativa, o risco 

de ter um IA aos 5 minutos menor que 7 (OR=2,004; IC 95% 1,006; 3,994), ajustando 

para outras variáveis, nomeadamente a diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, ano 

do parto e idade gestacional. 

IA aos 5 minutos 

Variável OR IC 95% para OR Valor de p 

Ganho de peso abaixo das    

recomendações 

0,729 0,322; 1,648 0,447 

Ganho de peso acima das 

recomendações  

2,004 1,006; 3,994 0,048 
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Neste resultado neonatal também não foi possível verificar uma associação 

com o modo de conceção. 

 

 Cesariana 

A tabela 14 demonstra a associação entre o ganho de peso gestacional e o 

IMC pré-gestacional com a cesariana para a amostra total.  

 

Tabela 14: Odds Ratio (OR) ajustados para a associação entre o ganho de peso 
gestacional e o IMC pré-gestacional com a cesariana. 

*Ajustado também para: modo de conceção, idade gestacional, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, idade 

materna e partos anteriores  

 

Verificou-se que a obesidade aumenta, de forma significativa, a taxa de 

cesariana (OR=1,683; IC 95% 1,304; 2,174), ajustando para outras variáveis, 

nomeadamente modo de conceção, idade gestacional, diabetes gestacional, pré-

eclâmpsia, idade materna, partos anteriores e ganho de peso na gravidez. 

Verifica-se que, neste modelo, o modo de conceção deixou de ser significativo 

Cesariana 

Variável OR IC 95% para OR Valor de p 

Ganho de peso abaixo das    

recomendações 

1,006 0,792; 1,278 0,961 

Ganho de peso acima das 

recomendações 

1,209 0,978; 1,494 0,079 

IMC baixo peso 1,114 0,691; 1,796 0,658 

IMC pré-obesidade 1,154 0,922; 1,444 0,211 

IMC obesidade 1,683 1,304; 2,174 <0,001 
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como no observado no teste do qui quadrado, após o ajuste para as outras 

variáveis. 

 

 Diabetes Gestacional 

A tabela 15 demonstra a associação entre o ganho de peso gestacional e o 

IMC pré-gestacional com a diabetes gestacional para a amostra total.  

 

Tabela 15: Odds Ratio (OR) ajustados para a associação entre o ganho de peso 
gestacional e o IMC pré-gestacional com a diabetes gestacional. 

*Ajustado também para: modo de conceção, idade gestacional, abortamentos anteriores, ano do parto, pré-

eclâmpsia, idade materna e partos anteriores 

 

Verificou-se que um IMC pré-gestacional mais elevado aumenta o risco de 

desenvolver diabetes gestacional, pois a pré-obesidade e a obesidade foram 

considerados fatores de risco para a diabetes gestacional (OR=2,863; IC 95% 1,848; 

4,435 e OR=4,719; IC 95% 3,023; 7,366, respetivamente), ajustando para outras 

variáveis, nomeadamente o modo de conceção, a idade gestacional, os 

abortamentos anteriores, o ano do parto, a pré-eclâmpsia, a idade materna, os 

Diabetes Gestacional 

Variável OR IC 95% para OR Valor de p 

Ganho de peso abaixo das    

recomendações 

2,464 1,589; 3,819 <0,001 

Ganho de peso acima das 

recomendações 

0,807 0,515; 1,264 0,349 

IMC baixo peso 0,597 0,178; 2,003 0,404 

IMC pré-obesidade 2,863 1,848; 4,435 <0,001 

IMC obesidade 4,719 3,023; 7,366 <0,001 



34 

 

partos anteriores e o ganho de peso na gravidez. Verificou-se também que o risco 

quase que duplica (1,6 vezes mais) entre a pré-obesidade e a obesidade. 

Em contrapartida, o ganho de peso gestacional abaixo das recomendações 

foi associado a um aumento do risco de diabetes gestacional (OR= 2,464; IC 95% 

1,589; 3,819). 

 

A tabela 16 apresenta as áreas abaixo da curva (AUC) para cada modelo de 

regressão logística de cada um dos resultados neonatais estudados. O que se 

verifica é que se encontra uma boa previsão para a macrossomia, prematuridade, 

IA aos 5 minutos e diabetes gestacional e uma menor AUC para os modelos de PIG, 

GIG e cesariana. 

 

Tabela 16: AUC para cada modelo de regressão logística dos diferentes resultados 
neonatais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC 

Resultado neonatal AUC IC 95% para AUC 

Macrossomia 0,804 0,765; 0,844 

PIG 0,670  0,637; 0,703 

GIG 0,660  0,630; 0,690 

Prematuridade 0,699  0,660; 0,738 

IA aos 5 minutos 0,818  0,757; 0,880 

Cesariana 0,637  0,613; 0,661 

Diabetes Gestacional 0,759 0,721; 0,798 
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5. Discussão  

Neste estudo identificaram-se alguns resultados neonatais que podem ser 

afetados por características da mãe, fatores pré-gestacionais e ganho de peso 

gestacional. Os resultados deste estudo salientaram também os riscos associados 

aos tratamentos de PMA de acordo com a literatura(32, 33).  

Na comparação entre modos de conceção verificou-se que as mulheres 

submetidas a tratamentos de PMA eram mais velhas e tinham uma maior taxa de 

cesariana e maior percentagem de prematuros. Os RN provenientes de uma GE 

tinham uma mediana de peso à nascença e IA aos 5 minutos superior aos RN 

resultantes da PMA. Resultados idênticos foram encontrados noutros estudos(34, 35), 

com a exceção do IA que também foi investigado num estudo retrospetivo não se 

tendo verificado diferenças entre os grupos(35). Contudo, esse mesmo estudo 

encontrou um aumento do risco de diabetes gestacional e pré-eclâmpsia no grupo 

de PMA (FIV com ICSI)(35), resultados esses que não foram verificados nesta 

investigação. Pandey e colegas, numa meta-análise de 2012, verificaram que o 

grupo de FIV/ICSI apresentava um aumento do risco de cesariana e prematuridade 

(<37 semanas), à semelhança dos resultados desta tese e, sem diferenças 

estatisticamente significativas na mortalidade perinatal entre os grupos.(22) No 

que concerne ao parto prematuro, Cavoretto et al., numa outra meta-análise, 

analisaram o parto prematuro espontâneo <37 semanas entre os dois grupos e 

mostraram um risco aumentado, de cerca de 80%, da ocorrência do mesmo em 

gestações concebidas por FIV/ICSI em comparação com aquelas concebidas 

espontaneamente, apesar do grau de evidência ser baixo devido aos vieses dos 

estudos incluídos na mesma.(36) Em gravidezes singulares após FIV encontraram-se 

maiores taxas de prematuros do que na gravidez espontânea, independentemente 
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de ser transferência de um único embrião ou transferência dupla(37) e este foi 

reportado como o resultado neonatal mais problemático.(38) A maior percentagem 

de prematuros encontrada no grupo de PMA, nesta tese e noutros estudos, pode 

ser justificada com o facto de existirem diversas patologias (distúrbios 

hipertensivos da gravidez, hemorragia anteparto e rutura prematura das 

membranas)(22) que surgem mais frequentemente nas mulheres com tratamento 

de PMA e que podem ter efeito no desenvolvimento fetal, como é o exemplo da 

restrição do crescimento fetal e, com isso, a necessidade do término da gravidez 

mais precocemente, para além da idade mais avançada neste grupo. 

Alguns estudos, para além de demonstrarem que a PMA aumenta o risco de 

prematuridade e baixo peso do RN, também demonstram o aumento do risco de 

ter um RN PIG(39, 40), algo que não se encontrou nesta investigação pois, apesar da 

maior percentagem de RN PIG na gravidez por PMA, não se verificou significado 

estatístico. Esta constatação reforça o facto de o peso do RN ser inferior no grupo 

de PMA devido a, também nesse grupo, a idade gestacional ser inferior, pois houve 

uma correlação moderada entre o peso do RN e a idade gestacional, com os RN a 

nascerem mais cedo e com menos peso na PMA. De facto, também Dhalwani e 

colegas verificaram uma diminuição do peso dos RN e da idade gestacional no 

grupo de PMA, contudo não encontraram diferenças ao nível do IA.(40) Já 

Vannuccini e colegas observaram igualmente IA semelhantes nos dois grupos de 

GE e PMA, contudo, não encontraram diferenças no peso ao nascimento do RN 

entre os dois grupos.(41) 

O facto de se ter encontrado uma idade superior nas mulheres que 

recorreram a técnicas de PMA pode se justificar pela idade materna ser um fator 

de risco para a infertilidade e, neste sentido, mulheres mais velhas recorrem mais 
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frequentemente às técnicas de tratamento de infertilidade. Estudos comprovam 

que mulheres de idade mais avançada usam mais técnicas de PMA e têm mais 

resultados obstétricos adversos (prematuridade, baixo peso ao nascer e PIG) que 

mulheres mais novas.(42)  

Relativamente ao aumento de cesarianas no grupo de PMA, seria 

interessante obter os dados das cesarianas programadas, uma vez que alguns 

fatores maternos (idade, patologias associadas) podem justificar a maior 

necessidade deste tipo de intervenção. Rozdarz et al. encontraram aumento de 

cesariana de emergência e cesariana eletiva no grupo de PMA, tendo justificado 

com o facto do grupo de PMA ser mais velho e com mais comorbilidades, além das 

mulheres mais velhas terem mais dificuldade durante o trabalho de parto e serem  

mais propensas a distócia, o que exige cesariana de emergência.(43) 

Embora não se tenha verificado diferenças significativas na prevalência de 

obesidade entre os dois grupos (GE versus PMA), sabe-se que, em mulheres obesas, 

pode ser necessário uma dosagem de gonadotropinas  mais elevada para 

estimulação ovárica em tratamentos de PMA.(44) Por exemplo, as guidelines do 

National Institute for Health and Clinical Evidence indicam que mulheres com um 

IMC igual ou superior a 30 Kg/m2 devem ser informadas de que provavelmente 

levarão mais tempo para conceber e que o sucesso da técnica reduzirá. Também 

devem ser informadas que o IMC deve estar idealmente entre 19-30 Kg/m2 antes 

de iniciarem os tratamentos de PMA.(10) 

Na análise da relação do IMC pré-gestacional com os resultados neonatais 

na GE verificou-se, associadas à obesidade, maiores prevalências de RN 

macrossómicos e GIG, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia e taxa de cesariana, 

enquanto que associado ao baixo peso se verificou maior prevalência de PIG. Estes 
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resultados são concordantes com um estudo retrospetivo de Lucovnik e colegas 

que teve como objetivo analisar o efeito do IMC pré-gestacional nos resultados 

perinatais em gravidezes espontâneas e em gravidezes por FIV/ICSI, mesmo após 

o ajuste para variáveis como a idade materna, paridade, hipertensão crónica, 

altura da mãe e idade gestacional.(25) Já Ratnasiri e colegas demonstraram que o 

aumento do IMC pré-gestacional também se associava ao aumento da incidência 

de macrossomia e cesariana, contudo verificaram que mulheres com obesidade 

classe I tinham 16% mais probabilidade de ter um RN prematuro (<37 semanas)(45), 

em oposição a esta tese em que se observou maior percentagem de prematuros 

nas mulheres com baixo peso, embora sem significado estatístico. Porém, apesar 

da prematuridade não ser reconhecida globalmente como um resultado neonatal 

adverso associado à obesidade, alguns estudos indicam que a obesidade aumenta 

o risco de indicação médica para parto prematuro, parto prematuro espontâneo 

com ou sem rutura prematura das membranas e associados a doenças 

hipertensivas ou diabetes.(46) 

Neste grupo também se verificou a diminuição da mediana de IA aos 1.º e 

5.º minutos nas mulheres obesas em comparação com as mulheres 

normoponderais, à semelhança de outros estudos que demonstraram um baixo IA 

ao primeiro e quinto minuto mais prevalente em mulheres com excesso de peso e 

obesidade.(47, 48) Houve, ainda, associação entre um maior IMC pré-gestacional e 

um maior peso dos RN ao nascer na GE. De facto, está reportado que RN com peso 

elevado, e até mesmo GIG, são mais comuns em gestações complicadas pela 

obesidade do que em mulheres com peso normal.(46) 

No grupo de PMA não se encontraram diferenças estatisticamente 

significativas na relação entre o IMC pré-gestacional e os resultados neonatais, 
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podendo a justificação para estes resultados ser o baixo tamanho amostral nesta 

sub-análise. Contudo, verificou-se à semelhança da GE, uma associação entre 

obesidade e maior prevalência de diabetes gestacional. Pelo contrário, 

comparativamente com GE, neste grupo, encontrou-se uma associação entre baixo 

peso gestacional e maior percentagem de cesariana. Esta associação não se tem 

verificado noutros estudos(24, 25), parecendo uma característica desta amostra 

específica. 

No que diz respeito ao ganho de peso gestacional, um maior ganho de peso 

(acima das recomendações) foi associado a maior peso do RN, à macrossomia e RN 

GIG na GE, tal como os resultados por Sun et al.(49) Também se verificou associação 

entre o ganho ponderal acima das recomendações e a cesariana na GE, contudo 

não se constataram associações na PMA. Já o ganho de peso abaixo das 

recomendações foi associado a prematuridade tanto na GE como na PMA, 

enquanto que apenas se verificou associação com os RN PIG, diabetes gestacional 

e mortalidade do RN na GE. Este registo da mortalidade está em concordância 

com outros estudos que registam a associação entre o ganho de peso abaixo das 

recomendações e o maior risco de mortalidade neonatal(50, 51) e, até mesmo, 

mortalidade infantil num dos estudos(50). Também na GE assistiu-se a um aumento 

do IA ao 1.º minuto nas mulheres com ganho de peso segundo as recomendações 

em comparação com as mulheres com ganho de peso abaixo das recomendações, 

ao contrário do observado noutros estudos em que os autores não encontraram 

influência do ganho de peso gestacional no IA.(51, 52) Relativamente à associação 

entre o ganho de peso gestacional e os resultados neonatais na PMA, o número de 

trabalhos publicados é escasso e o existente conclui que ganhos de peso 
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inapropriados estão associados a resultados perinatais adversos tanto na GE como 

na PMA, embora sem diferenças entre os modos de conceção.(24) 

Na análise das regressões logísticas multivariadas ajustadas para diferentes 

variáveis confirmou-se que a obesidade é fator de risco para a macrossomia, RN 

GIG, cesariana e diabetes gestacional. Confirmou-se ainda que o ganho de peso 

acima das recomendações do IOM aumenta o risco de macrossomia e RN GIG, bem 

como o IA aos 5 minutos menor que 7. Alguns destes resultados também se 

verificaram num estudo retrospetivo de Su e colegas realizado na China entre 

2011-2018, à exceção da associação entre a obesidade e o risco aumentado de 

prematuridade e de um ganho de peso elevado e risco aumentado de cesariana. O 

IA não foi estudado neste trabalho. Contudo, é de notar que nesse país a obesidade 

é considerada a partir de 25 Kg/m2, mas o ganho de peso é categorizado segundo 

as guidelines do IOM e que os OR foram ajustados também para a educação.(53) No 

que respeita à ocorrência de cesariana, também se reporta noutros estudos o risco 

cada vez mais aumentado desta com o aumento do IMC, tanto em cesarianas de 

emergência como em cesarianas eletivas.(54) 

A  obesidade constitui um fator de risco para a diabetes gestacional na 

medida em que a obesidade se caracteriza por inflamação crónica, ativação da 

resposta de fase aguda em baixo grau e desregulação das adipocinas, com 

libertação de interleucina 6 (IL-6), fator de necrose tumoral (TNF-α) e proteína C 

reativa, o  que por sua vez, conduz à desregulação metabólica com hiperglicemia 

e resistência à insulina.(55)  

Do mesmo modo, a obesidade materna e o ganho de peso acima das 

recomendações são fatores de risco para RN GIG, uma vez que se cria um círculo 

entre fatores mediadores da mãe e o aumento do peso do RN e da percentagem 
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de massa gorda. Hull et al. definem, inclusive, períodos de intervenção críticos 

para evitar este fenómeno, em que as mulheres com excesso de peso devem ser 

intervencionadas na gravidez para promover um ganho de peso adequado, e as 

mulheres obesas devem ser intervencionadas antes da conceção de forma a 

promover um peso saudável, o que se traduz em menor massa gorda nos RN e, 

como consequência, na melhoria dos resultados de saúde a longo prazo.(56) 

O ganho de peso gestacional abaixo das recomendações foi fator de risco 

para RN PIG, prematuridade e diabetes gestacional. Esta associação entre 

diabetes gestacional e ganho ponderal inferior às recomendações pode ser 

justificada pelo facto de as mulheres com diagnóstico de diabetes gestacional 

terem habitualmente acompanhamento nutricional especifico, uma vez que a 

terapêutica dietética constitui a primeira linha de tratamento da doença. Em 

algumas situações, de modo a melhorar o controlo glicémico, o aporte nutricional 

pode ser mais restritivo, o que pode justificar um menor ganho ponderal.(57) 

Vários autores reportam resultados semelhantes no que respeita à 

associação entre o ganho de peso gestacional e as diferentes variáveis. Rogozińska 

et al., incluíram no seu trabalho estudos randomizados de 5 zonas geográficas, 

inclusive a Europa, tendo verificado que o ganho de peso acima das 

recomendações do IOM se associou a 50% de aumento do risco de cesariana e duas 

vezes mais de GIG, enquanto que o ganho de peso abaixo das recomendações se 

associou a um aumento do risco de 94% de prematuridade e 52% de PIG.(58) Nucci 

et al., numa população italiana, encontraram também uma maior probabilidade 

de prematuridade associada a ganho de peso abaixo do normal segundo o IOM e, 

ainda, uma maior probabilidade de macrossomia associada a ganho de peso acima 

do normal, ajustado para diversas variáveis, como baixa educação, estado 
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matrimonial e de emprego e alcoolismo, variáveis que não se conseguiram obter 

para esta dissertação. Com inclusão destas variáveis os autores tentaram diminuir 

possíveis vieses, uma vez que as associações com o ganho de peso gestacional 

verificadas podem não ser impulsionadas pelo ganho de peso em si, mas sim por 

outros fatores confundidores que influenciam o ganho ponderal e os resultados, 

nomeadamente, os comportamentos de saúde das mulheres e, desta forma, o 

estudo teve em conta a causalidade reversa.(59) Numa meta-análise de 2017, 

Goldstein et al. concluíram que o ganho de peso gestacional abaixo das 

recomendações do IOM se associaram a um risco 5% maior de PIG e prematuridade 

e a um risco 2% menor de GIG e macrossomia, enquanto que o ganho de peso acima 

das recomendações foi associado a um risco 3% menor de PIG e 2% menor de 

prematuridade e 4% maior de GIG e cesariana e 6% maior de macrossomia.(60) 

De acordo com as regressões logísticas apresentadas nesta tese, constatou-

se que o ganho de peso gestacional se relacionou mais com os resultados neonatais 

do que propriamente o IMC pré-gestacional. Aliás, Zheng et al. verificaram que a 

combinação de excesso de peso ou obesidade com um ganho de peso excessivo no 

início e meio da gestação acarreta um elevado risco de ter um RN GIG.(61) Daí a 

importância que se deve dar, não só ao IMC, mas também ao ganho de peso 

gestacional que não pode ser esquecido. Para além disso, estes dados revelam-se 

de especial importância pois também se sabe que um RN com peso ao nascer 

elevado terá maior probabilidade de ser obeso na infância e na idade adulta.(56) 

Tanto na GE como na gravidez por PMA encontrou-se relação entre o ganho de 

peso gestacional inadequado (abaixo ou acima das recomendações) com 

resultados neonatais adversos (macrossomia, prematuridade, PIG, GIG, IA, peso 

do RN, cesariana, diabetes gestacional, mortalidade do RN). 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zheng+W&cauthor_id=31261149
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Na relação do IMC pré-gestacional com o ganho de peso gestacional verifica-

se que, em todas as categorias de IMC, menos de metade das mulheres atinge as 

recomendações. Verifica-se, também, que as mulheres com pré-obesidade e 

obesidade têm tendência a ganhar mais peso que o recomendado, o que se associa 

a maior risco de complicações da gravidez.(62) Uma vez que ganhos de peso 

gestacional fora das recomendações do IOM estão relacionados com resultados 

neonatais adversos, deve ser incentivado o controlo do ganho ponderal gestacional 

de forma a atingir-se o preconizado para o IMC pré-gestacional.  

 Na população estudada, entre 2013 e 2018, notou-se uma variação do ganho 

de peso acima e abaixo das recomendações, tendo, em 2018, o ganho de peso 

acima das recomendações diminuído ligeiramente, enquanto que o ganho de peso 

abaixo das recomendações apresentou a sua percentagem mais elevada. Por outro 

lado, a prevalência de obesidade aumentou e de normoponderalidade diminuiu, 

mantendo-se a pré-obesidade e baixo peso constantes. Este aumento da 

prevalência de obesidade materna e do ganho ponderal inadequado também se 

verifica noutros trabalhos. De 2000 a 2015, a Alemanha assistiu ao aumento do 

IMC pré-gestacional e ganho de peso em gravidezes singulares, o que significou 

também um aumento das taxas de cesariana e um agravamento dos resultados 

maternos e neonatais.(63) Já na Califórnia, entre 2007 e 2016 também se assistiu 

ao aumento da prevalência da obesidade, nomeadamente obesidade classe III e 

da pré-obesidade e à diminuição da normoponderalidade, com os piores resultados 

neonatais associados à obesidade.(64) De acordo com um estudo que analisou 

quatro guidelines relativas à obesidade materna, todas elas enfatizavam a 

importância de aconselhar as mulheres sobre os riscos associados à obesidade na 

gravidez e a avaliação desses mesmos riscos. Assim,  as mulheres obesas devem 
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ser alertadas da influência do IMC na fertilidade, gravidez e no pós-parto, 

incluindo os riscos maternos e fetais e, devem ser seguidas em consultas de 

nutrição e em programas de exercício físico.(65) 

Esta dissertação reveste-se de pontos fortes tais como o tamanho amostral; 

o período de 5 anos de avaliação retrospetivo (2013-2018); a utilização de 

percentis adaptados à realidade portuguesa para classificar RN PIG e GIG; o ajuste 

para variáveis confundidoras, nomeadamente o modo de conceção quando 

pertinente e a avaliação da influência do ganho de peso gestacional nos resultados 

maternos e fetais. 

Contudo, esta dissertação também apresenta algumas limitações, 

nomeadamente, o facto de se tratar de um estudo unicêntrico que pode não 

representar a população portuguesa; ser realizado num hospital central que por 

norma acompanha gestações mais complicadas. A própria natureza do estudo 

retrospetivo levanta algumas questões, nomeadamente a qualidade da base de 

dados; a omissão de alguns dados e falta de algumas informações que poderiam 

ser consideradas fatores confundidores, tais como dados demográficos, estilo de 

vida durante a gravidez e causa da infertilidade; o auto reporte do peso prévio à 

gravidez e respetivo cálculo do IMC pré-gestacional e ganho ponderal. Aliás, nas 

análises do ganho de peso gestacional teria sido uma vantagem não se ter apenas 

o ganho de peso gestacional geral, mas sim a evolução por trimestre de gravidez, 

de forma a conseguir analisar-se a evolução do ganho de peso e, se a normalização 

do mesmo, em algum momento da gravidez, diminuiria os resultados adversos. 

Tendo em conta os estudos que têm surgido demonstrando a relação entre 

a alimentação e a infertilidade, apesar de serem necessários mais estudos bem 

desenhados que o comprovem, e a própria obesidade ser relacionada com a 
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infertilidade, os nutricionistas terão um grande desafio para combater estas 

variáveis de forma a poderem ajudar os futuros pais a atingir o objetivo da 

conceção e a assistirem ao nascimento de um bebé saudável. 
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6. Conclusões 

Nesta dissertação verificou-se que existem diferenças entre os modos de 

conceção, sendo que na PMA encontramos mais complicações do que na GE, 

nomeadamente o aumento da taxa de cesariana e de prematuros. 

Conclui-se que tanto o IMC pré-gestacional como o ganho de peso 

gestacional se relacionam com os resultados neonatais, uma vez que um IMC 

elevado e ganhos de peso fora das recomendações se associam a resultados 

neonatais adversos em ambos os modos de conceção. Com o ajuste para diferentes 

variáveis verificou-se que a obesidade foi fator de risco para a macrossomia, GIG, 

cesariana e diabetes gestacional, enquanto que o ganho de peso acima das 

recomendações foi fator de risco para a macrossomia, GIG e IA aos 5 minutos 

menor que 7. O ganho de peso abaixo das recomendações foi fator de risco para 

PIG, prematuridade e diabetes gestacional. 

Este estudo demonstra a realidade de um dos Hospitais do Porto onde 

encontramos uma grande percentagem de grávidas com obesidade e com ganhos 

de peso inadequados, que parecem traduzir-se num grave problema quer para a 

saúde da mulher quer para o feto e futuro RN. Infelizmente, e muito devido à falta 

de profissionais de nutrição, as mulheres não conseguem ter o acompanhamento 

nutricional necessário, quer antes quer durante a gravidez, o que constituiria uma 

mais valia num período tão importante da vida. 

Futuros estudos multicêntricos poderão confirmar os resultados obtidos e 

mostrar a importância da nutrição no período pré-concecional e durante a 

gravidez de forma a melhorar os resultados neonatais  
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8.1. Anexo A 
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8.2. Anexo B 
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Figura 4: Número de partos por tipo de gravidez por PMA 

Figura 5: Gráfico de dispersão entre o peso do RN e a idade gestacional 
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Figura 6: Gráfico do ganho de peso gestacional por categoria de IMC 
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8.3. Anexo C  

Tabelas das regressões logísticas completas com todas as variáveis. 

 

Tabela 9: Odds Ratio (OR) ajustados para a associação entre o IMC pré-gestacional 
e ganho de peso gestacional com a macrossomia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macrossomia 

Variável OR IC 95% para OR Valor de p 

Tabagismo (fumadora) 0,529 0,226; 1,236 0,141 

Pré-eclâmpsia (sim) 1,110 0,259;4,758 0,889 

Partos anteriores 1,049 0,836; 1,314 0,681 

Idade gestacional 2,204 1,776; 2,734 <0,001 

IMC baixo peso 0,369 0,050; 2,746 0,330 

IMC pré-obesidade 1,498 0,941; 2,387 0,089 

IMC obesidade 1,974 1,174; 3,321 0,010 

Ganho de peso abaixo das    

recomendações 

0,760 0,369; 1,566 0,457 

Ganho de peso acima das 

recomendações  

2,067 1,283; 3,331 0,003 

Sexo RN masculino 2,822 1,831; 4,350 <0,001 
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Tabela 10: Odds Ratio (OR) ajustados para a associação entre o IMC pré-
gestacional e ganho de peso gestacional com RN PIG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIG 

Variável OR IC 95% para OR Valor de p 

Tabagismo (fumadora) 2,479 1,742; 3,527 <0,001 

Diabetes Gestacional (sim) 1,107 0,714; 1,716 0,649 

Pré-eclâmpsia (sim) 3,023 1,828; 4,999 <0,001 

Idade Materna 1,028 1,004; 1,053 0,022 

Partos anteriores 0,672 0,563; 0,802 <0,001 

IMC baixo peso 1,601 0,939; 2,730 0,084 

IMC pré-obesidade 1,315 0,952; 1,816 0,096 

IMC obesidade 1,194 0,805; 1,770 0,378 

Ganho de peso abaixo das    

recomendações 

1,944 1,443; 2,619 <0,001 

Ganho de peso acima das 

recomendações  

0,645 0,466; 0,894 0,009 

Toma de ácido fólico (sim) 0,954 0,744; 1,223 0,712 



58 

 

Tabela 11: Odds Ratio (OR) ajustados para a associação entre o IMC pré-
gestacional e ganho de peso gestacional com RN GIG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIG 

Variável OR IC 95% para OR Valor de p 

Tabagismo (fumadora) 0,545 0,331; 0,898 0,017 

Partos anteriores 1,187 1,044; 1,349 0,009 

IMC baixo peso 0,213 0,052; 0,872 0,032 

IMC pré-obesidade 1,213 0,908; 1,621 0,191 

IMC obesidade 2,044 1,504; 2,777 <0,001 

Ganho de peso abaixo das    

recomendações 

0,588 0,403; 0,856 0,006 

Ganho de peso acima das 

recomendações   

1,562 1,192; 2,047 0,001 



59 

 

Tabela 12: Odds Ratio (OR) ajustados para a associação entre o ganho de peso 
gestacional com a prematuridade. 

 

Tabela 13: Odds Ratio (OR) ajustados para a associação entre o ganho de peso 
gestacional com o IA aos 5 minutos. 

Prematuridade 

Variável OR IC 95% para OR Valor de p 

Modo de conceção (PMA) 1,768 0,887; 3,525 0,106 

Diabetes Gestacional (sim) 1,389 0,861; 2,241 0,178 

Pré-eclâmpsia (sim) 8,375 5,207; 13,469 <0,001 

Idade Materna 1,027 0,998; 1,056 0,065 

Abortamentos anteriores 1,100 0,926; 1,308 0,278 

Ganho de peso abaixo das    

recomendações 

1,868 1,320; 2,644 <0,001 

Ganho de peso acima das 

recomendações 

0,523 0,358; 0,766 0,001 

Toma de ácido fólico (sim) 0,948 0,702; 1,279 0,726 

IA aos 5 minutos 

Variável OR IC 95% para OR Valor de p 

Diabetes Gestacional (sim) 0,166 0,020; 1,349 0,093 

Pré-eclâmpsia (sim) 0,769 0,259; 2,283 0,636 

Ganho de peso abaixo das    

recomendações 

0,729 0,322; 1,648 0,447 

Ganho de peso acima das 

recomendações  

2,004 1,006; 3,994 0,048 

Ano do parto 0,972 0,794; 1,190 0,782 

Idade gestacional 0,622 0,577; 0,671 <0,001 
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Tabela 14: Odds Ratio (OR) ajustados para a associação entre o ganho de peso 
gestacional e o IMC pré-gestacional com a cesariana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cesariana 

Variável OR IC 95% para OR Valor de p 

Modo de conceção (PMA) 1,394 0,820; 2,368 0,220 

Idade gestacional 0,888 0,849; 0,929 <0,001 

Diabetes Gestacional (sim) 1,368 1,000; 1,871 0,050 

Pré-eclâmpsia (sim) 3,166 2,092; 4,792 <0,001 

Idade Materna 1,056 1,038; 1,075 <0,001 

Partos anteriores 0,748 0,663; 0,843 <0,001 

Ganho de peso abaixo das    

recomendações 

1,006 0,792; 1,278 0,961 

Ganho de peso acima das 

recomendações 

1,209 0,978; 1,494 0,079 

IMC baixo peso 1,114 0,691; 1,796 0,658 

IMC pré-obesidade 1,154 0,922; 1,444 0,211 

IMC obesidade 1,683 1,304; 2,174 <0,001 
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Tabela 15: Odds Ratio (OR) ajustados para a associação entre o ganho de peso 
gestacional e o IMC pré-gestacional com a diabetes gestacional. 

  

Diabetes Gestacional 

Variável OR IC 95% para OR Valor de p 

Modo de conceção (PMA) 0,795 0,304; 2,083 0,641 

Idade gestacional 0,909 0,844; 0,978 0,011 

Abortamentos anteriores 1,160 0,965; 1,395 0,115 

Ano do parto 1,032 0,890; 1,197 0,677 

Pré-eclâmpsia (sim) 1,138 0,516; 2,513 0,748 

Idade Materna 1,121 1,081; 1,162 <0,001 

Partos anteriores 0,787 0,636; 0,973 0,027 

Ganho de peso abaixo das    

recomendações 

2,464 1,589; 3,819 <0,001 

Ganho de peso acima das 

recomendações 

0,807 0,515; 1,264 0,349 

IMC baixo peso 0,597 0,178; 2,003 0,404 

IMC pré-obesidade 2,863 1,848; 4,435 <0,001 

IMC obesidade 4,719 3,023; 7,366 <0,001 



 

 

 

 

 
 

 


