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RESUMO  

 

Introdução: O reconhecimento da Síndrome Metabólica durante a gravidez poderá ajudar a 

identificar um conjunto de mulheres que não só terão um risco aumentado para desenvolver 

complicações cardiovasculares e metabólicas mais tardiamente na vida, mas também, 

potencialmente, estarão em risco de desenvolver uma patologia relacionada com a gravidez. A 

implementação do seu rastreio, na segunda metade da gravidez, poderá permitir identificar 

grávidas de alto risco e definir estratégias de intervenção adequadas. 

Objectivos: (i) Determinar a prevalência da Síndrome Metabólica em gestações normais e 

complicadas; (ii) Avaliar o impacto do diagnóstico desta síndrome na ocorrência de resultados 

obstétricos e neonatais adversos. 

Metodologia: Estudo observacional retrospectivo, de tipo coorte, em centro de referência 

terciária, que incluiu 130 grávidas, alocadas em dois grupos, de acordo com o estado de 

ocorrência de complicações obstétricas major (saudáveis vs. patologia hipertensiva/diabetes 

gestacional). O cálculo da prevalência de Síndrome Metabólica, e a avaliação do seu impacto 

na ocorrência de resultados obstétricos e neonatais adversos, foram baseados na avaliação do 

índice de massa corporal, tensão arterial e níveis séricos de glicose, triglicerídeos e colesterol 

HDL, de acordo com a adaptação à gravidez, proposta por Bartha et al. (2008), da definição de 

Síndrome Metabólica do National Cholesterol Education Program’s-Adult Treatment Panel III. 

Resultados: A prevalência de Síndrome Metabólica foi de 8,3% no grupo saudável e 25,7% 

no grupo complicado. A presença desta síndrome aumentou o risco de ocorrência de 

complicações obstétricas (particularmente de patologia hipertensiva da gravidez), complicações 

puerperais, icterícia neonatal e complicações do período neonatal não especificadas. As 

mulheres com excesso ponderal, idade superior a 34 anos, ou antecedentes de patologia 

hipertensiva gestacional, apresentaram maior risco de desenvolver Síndrome Metabólica 

durante a gravidez. 

Conclusões: A Síndrome Metabólica, entidade clínica prevalente na segunda metade da 

gravidez, é um factor preditivo independente de resultados obstétricos e neonatais adversos. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE 

 

Síndrome metabólica; Gravidez; Hipertensão gestacional; Pré-eclâmpsia; Diabetes 

gestacional; Resultados obstétricos; Resultados neonatais. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Síndrome Metabólica (SM) consiste numa constelação de alterações metabólicas, 

associadas à resistência à insulina, que conferem aumento do risco de doença cardiovascular 

e metabólica (Grundy et al., 2004). Reconhecida como uma entidade complexa que associa 

factores de risco cardiovascular bem estabelecidos, a SM tem conquistado a dimensão de um 

dos principais desafios da prática clínica na actualidade. 

Este conceito demonstrou possuir utilidade clínica na população não-obstétrica, para estratifi-

cação de risco e definição de alvos de intervenção (Grundy et al., 2004; Isomaa et al., 2001). 

Recentemente, surgiram algumas investigações que defendem que a adaptação deste conceito 

para a gravidez poderá trazer benefícios similares (Mazar et al., 2007; Sattar & Greer, 2002). 

O estudo desta síndrome tem sido dificultado pela ausência de consenso na sua definição e 

nos valores de corte dos seus componentes (Alberti et al., 2005), com repercussões evidentes 

na prática clínica e nas políticas de saúde. Diversas organizações formularam critérios 

diagnósticos, mas os da Organização Mundial de Saúde (WHO, 1999) e do National 

Cholesterol Education Program’s-Adult Treatment Panel III (NCEP-ATPIII, 2002) são os mais 

amplamente utilizados (Bartha et al., 2008). 

Adicionalmente, as definições de SM existentes não são aplicáveis à população obstétrica, na 

medida em que a resposta fisiológica normal à gravidez inclui diversos componentes da SM: 

grau relativo de insulino-resistência, adiposidade aumentada, hiperlipidemia e estado pró-trom-

bótico (Greer, 1999; Martin et al., 1999). De facto, alguns autores consideram a gravidez 

normal como uma incursão temporária na SM e propõem que a gravidez poderá ser um bom 

teste de “stress” para a fisiologia vascular, dos hidratos de carbono e lipídica (Sattar, 2004). 

Em 2008, Bartha et al. publicaram uma proposta de adaptação à gravidez das definições de 

SM do NCEP-ATP III (Tabela I) e da WHO (Tabela II). Este estudo poderá ser um bom ponto 

de partida para a uniformização dos critérios de diagnóstico de SM em populações obstétricas. 

 

Tabela I. Adaptação à gravidez das definições de Síndrome Metabólica do NCEP-ATP III 

Critérios clínicos do NCEP-ATP III  
para definição da SM 

Proposta de adaptação à gravidez da definição de 
SM do NCEP-ATP III (Bartha et al., 2008)  

Quaisquer 3 dos seguintes: Quaisquer 3 dos seguintes: 

Obesidade visceral, definida como perímetro 
abdominal >88 cm (na mulher) 

Obesidade visceral, definida como perímetro abdomi-
nal >2 D.P. para a idade gestacional na 1.ª metade da 
gravidez ou IMC pré-gestacional >30 kg/m2 

Triglicerídeos plasmáticos ≥150 mg/dL Triglicerídeos plasmáticos ≥2 D.P. para a idade 
gestacional 

Colesterol HDL <50 mg/dL (na mulher) Colesterol HDL <2 D.P. para a idade gestacional 
Tensão arterial ≥130 / ≥85 mmHg Tensão arterial ≥130 / ≥85 mmHg 
Glicose em jejum ≥110 mg/dL Glicose em jejum ≥105 mg/dL 

(Fonte: Bartha et al., 2008) 
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Tabela II. Adaptação à gravidez das definições de Síndrome Metabólica da WHO 

Critérios clínicos da WHO  
para definição da SM 

Proposta de adaptação à gravidez da definição de 
SM da WHO (Bartha et al., 2008)  

Resistência à insulina, por 1 dos seguintes: Resistência à insulina, por 1 dos seguintes: 

Diabetes tipo 2 Diabetes tipo 2 
Glicose em jejum alterada Glicose em jejum alterada (≥105 mg/dL) 
Tolerância à glicose alterada –  
Resistência à insulina, definida usando o clamp 
euglicémico hiperinsulinémico 

Resistência à insulina, definida usando o clamp 
euglicémico hiperinsulinémico ou outro método de 
medida da sensibilidade à insulina, ajustada para a 
idade gestacional 

+ quaisquer 2 dos seguintes: + quaisquer 2 dos seguintes: 

Medicação anti-hipertensora e/ou tensão arterial 
elevada (sistólica ≥140 ou diastólica ≥90 mmHg)  

Medicação anti-hipertensora e/ou tensão arterial 
elevada (sistólica ≥140 ou diastólica ≥90 mmHg) 

Triglicerídeos plasmáticos ≥150 mg/dL Triglicerídeos plasmáticos ≥2 D.P. para a idade 
gestacional 

Colesterol HDL <39 mg/dL (na mulher) Colesterol HDL <2 D.P. para a idade gestacional 
IMC >30 kg/m2 e/ou razão cintura:ancas >0,85 (na 
mulher) 

IMC pré-gestacional >30 kg/m2 e/ou razão cintura: 
ancas pré-gestacional >0,85 

Taxa de excreção urinária da albumina ≥20 μg/min ou 
razão albumina:creatinina ≥30 mg/g 

– 

(Fonte: Bartha et al., 2008) 

 

Nos últimos anos têm surgido dados que relacionam o percurso obstétrico com a saúde 

materna subsequente. Verifica-se um acumular de evidência que associa a ocorrência de 

complicações obstétricas (inflamatórias, metabólicas e vasculares) ao risco aumentado de 

doença cardiovascular e metabólica numa fase mais tardia na vida da mulher (Ray et al., 

2005b; Sattar & Greer, 2002; Smith et al., 2001). 

Alguns autores defendem que as complicações obstétricas e a doença cardíaca coronária 

partilham múltiplos factores etiológicos comuns, incluindo obesidade, hiperinsulinemia e 

hiperlipidemia, e levantam uma questão interessante, mas ainda sem resposta: será que as 

complicações obstétricas predispõem a mulher a doença cardiovascular e metabólica tardia, ou 

são marcadores de distúrbios ou defeitos desses sistemas de órgãos? (Rodie et al., 2004; 

Sattar & Greer, 2002) 

O reconhecimento da SM durante a gravidez poderá ajudar a identificar um conjunto de 

mulheres que não só terão um risco aumentado para desenvolver complicações 

cardiovasculares e metabólicas mais tardiamente, mas também, potencialmente, estarão em 

risco de desenvolver uma patologia relacionada com a gravidez em curso (Bartha et al., 2008). 

Esta premissa é um importante ponto de partida para o estudo da SM como potencial 

mecanismo fisiopatológico no desenvolvimento de complicações obstétricas e neonatais. 

Alguns autores defendem a implementação do rastreio de SM no decorrer da gravidez, com o 

objectivo de identificar grávidas de alto risco para complicações obstétricas e neonatais, 

através do diagnóstico da síndrome ou seus componentes, e intervir precocemente (Bo et al., 

2004; Mazar et al., 2007; Negrato et al., 2008; Noussitou et al., 2005). 
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O papel da insulino-resistência na fisiopatologia das complicações obstétricas, como a 

diabetes gestacional e a pré-eclâmpsia, oferece uma janela de oportunidade de intervenção 

durante o período gestacional, tornando potencialmente possível a prevenção de resultados 

obstétricos e neonatais adversos (Liu et al., 2008; Rodie et al., 2004; Tomkins et al., 2003). 

A importância deste tema é enfatizada pelo aumento ininterrupto da prevalência de obesidade 

e SM nos países ocidentais, particularmente em grupos etários mais jovens, o que significa que 

cada vez mais grávidas estarão em risco de desenvolver este tipo de distúrbio metabólico 

(Noussitou et al., 2005). Deste modo, torna-se crucial reconhecer o papel da SM na gravidez, 

investigar as suas implicações na saúde materno-fetal e criar estratégias óptimas de prevenção 

e intervenção. 

Na investigação realizada, pretendeu-se explorar a adaptação do conceito de SM à gravidez, 

determinando se, ao implementar o rastreio universal de SM na segunda metade da gravidez, 

existiria a possibilidade de identificar, precocemente, um subgrupo de mulheres com um risco 

mais elevado de desenvolver complicações obstétricas e neonatais, e implementar estratégias 

de intervenção adequadas. Nesse sentido, o estudo teve como objectivos: (i) determinar a 

prevalência de SM em gestações normais e complicadas; (ii) avaliar o impacto do diagnóstico 

de SM na ocorrência de resultados obstétricos e neonatais adversos.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Apresenta-se, em seguida, o desenho e aspectos metodológicos desta investigação. São 

descritos os procedimentos adoptados nas diferentes etapas do estudo, nomeadamente na 

selecção da amostra e dos instrumentos, recolha de dados e análise estatística. 

 

 

Material 

 

A presente investigação consiste num estudo observacional retrospectivo, de tipo coorte.  

A população estudada corresponde ao conjunto de grávidas que recorreram à consulta de 

Obstetrícia do Centro Hospitalar do Porto, no período compreendido entre 1 de Janeiro de 

2006 e 31 de Dezembro de 2008, e cujo parto decorreu no mesmo centro. Esta instituição é um 

hospital universitário público, centro de referência terciária, cuja intervenção abrange um 

número elevado de patologias de alto risco. 

Todas as grávidas nas condições acima descritas foram consideradas elegíveis para 

participar no estudo, excepto se preenchessem um ou mais dos seguintes critérios de 

exclusão: idade inferior a 18 anos; gravidez múltipla; concepção por meios de reprodução 

medicamente assistida; terapêutica com fármacos interferentes no metabolismo lipídico.  

Para a selecção final da amostra, foi aplicado um método de amostragem consecutiva, tendo 

sido seleccionadas as primeiras 130 grávidas que preencheram os critérios do estudo. 

 

 

Métodos 

 

A prevalência de SM foi determinada em 130 grávidas, alocadas em dois grupos, de acordo 

com o estado de ocorrência de complicações obstétricas major: 70 grávidas que desenvol-

veram, durante a gravidez, patologia hipertensiva e/ou diabetes gestacional, e 60 grávidas 

saudáveis. 

O diagnóstico de SM baseou-se na adaptação à gravidez, proposta em 2008 por Bartha et al., 

da definição do NCEP-ATP III (Tabela I). Os critérios da WHO não foram utilizados, uma vez 

que esta definição preconiza a avaliação da resistência à insulina ou do distúrbio do metabo-

lismo da glicose, o que dificulta a sua utilização. Pelo contrário, a definição do NCEP-ATP III 

não requer a demonstração explícita da insulino-resistência, pelo que é considerada mais 

indicada para estudos epidemiológicos (Bartha et al., 2008). 

Para o diagnóstico de SM, foi avaliado um conjunto de parâmetros clínicos e analíticos: índice 

de massa corporal (IMC) pré-gestacional; tensão arterial; níveis séricos de glicose em jejum, 
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triglicerídeos e colesterol HDL, avaliados após a 24.ª semana de gravidez. As participantes 

com informação incompleta relativamente a mais de um destes parâmetros foram excluídas do 

estudo. 

Uma vez que a idade gestacional na data da avaliação era semelhante nos dois grupos 

estudados, os valores normativos para o perfil lipídico foram determinados a partir das 60 

grávidas do grupo saudável, considerando-se o nível de triglicerídeos aumentado quando igual 

ou superior a 2 desvios-padrão (2 D.P.) e o nível de colesterol HDL diminuído quando inferior a 

2 desvios-padrão. 

A partir deste diagnóstico, as participantes foram classificadas como tendo, ou não, SM, 

independentemente do estado de ocorrência de complicações obstétricas major. A análise dos 

resultados obstétricos e neonatais baseou-se nesta classificação. 

Com o objectivo de explorar os componentes da SM, para além da dicotomia síndrome 

ausente/presente, foi avaliado o score metabólico, variável constituída pelo número de critérios 

positivos de SM. 

Para a avaliação do impacto da presença de SM nos resultados obstétricos e neonatais, foi 

considerado um conjunto de dados e diagnósticos clínicos registados de forma sistemática no 

processo clínico materno: ocorrência de complicações obstétricas ou puerperais, idade 

gestacional no momento do parto, tipo de parto, dados neonatais (índices de Apgar, peso ao 

nascimento, género, complicações no período neonatal).  

Como complicações obstétricas, foram incluídas: diabetes gestacional, patologia hipertensiva 

da gravidez (hipertensão gestacional/pré-eclâmpsia), restrição do crescimento intra-uterino, 

parto pré-termo, morte fetal in-útero e outras complicações não especificadas (nomeadamente, 

necessidade de internamento hospitalar, ameaça de parto pré-termo, metrorragias, anemia e 

traumatismo perineal – lacerações de terceiro ou quarto grau). 

No período puerperal, foram consideradas apenas as complicações referentes ao puerpério 

imediato, nas primeiras 24 horas após o parto, em que se incluem: hemorragia, processos 

infecciosos locais e fenómenos tromboembólicos. 

Como resultados neonatais adversos, consideraram-se as seguintes complicações do período 

neonatal: icterícia, hipoglicemia, malformações congénitas, síndrome de dificuldade respiratória 

(SDR), sépsis, traumatismo do parto, internamento em unidade de cuidados intensivos 

neonatais (UCIN), óbito e outras complicações não especificadas (nomeadamente, anemia 

neonatal, infecções e distúrbios sistémicos). 

Para classificação do peso ao nascimento, foram adoptados os conceitos de Leve para a 

Idade Gestacional (LIG) e Grande para a Idade Gestacional (GIG), definidos, respectivamente, 

como recém-nascidos com peso ao nascimento inferior ao percentil 10 ou superior ao percentil 

90 para a idade gestacional, de acordo com uma das curvas de crescimento intra-uterino mais 

utilizadas na literatura (Lubchenco et al., 1963). Adicionalmente, realizou-se uma classificação 
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alternativa: recém-nascidos de baixo peso (peso inferior a 2.500 g) e macrossómicos (peso 

superior a 4.000 g). 

Foram ainda exploradas algumas características intrínsecas da amostra, tais como idade 

materna, índice de massa corporal, hábitos tabágicos e antecedentes obstétricos e familiares, 

com o objectivo de detectar potenciais factores pré-gestacionais com relevância para o estudo. 

Na análise etária, ter 35 anos ou mais foi considerado indicador de idade materna avançada, 

em conformidade ao descrito por diversos autores (Delbaere et al., 2007; Reddy et al., 2006). 

O IMC pré-gestacional foi classificado como inferior ou igual/superior a 25 kg/m2, com base na 

definição de excesso ponderal do National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI, 1998). 

A recolha de dados foi realizada através da consulta do processo clínico individual das 

pacientes. 

A investigação foi realizada sem recurso a apoios financeiros. 

As recomendações da iniciativa STrengthening the Reporting of OBservational studies in 

Epidemiology (STROBE), relativas a estudos observacionais de tipo coorte, foram 

consideradas na elaboração desta investigação, com o objectivo de maximizar a qualidade do 

estudo. Estas recomendações consistem numa checklist de itens que deverão estar 

compreendidos nos artigos que relatam estudos observacionais O relatório STROBE tem por 

objectivo guiar a forma de se reportar uma investigação; não pretende, pois, influir na 

construção do desenho ou na condução do estudo (von Elm et al., 2008). 

 

Considerações éticas: 

O estudo foi planeado e conduzido de forma a assegurar o respeito pela dignidade e direitos 

fundamentais do indivíduo. O decorrer da investigação não causou nenhum dano ou prejuízo 

às participantes. A protecção e confidencialidade das informações pessoais foram garantidas, e 

todos os dados recolhidos foram tratados separadamente da identificação.  

Foi obtida autorização institucional para a realização do estudo, com aprovação por parte da 

Comissão de Ética do Centro Hospitalar do Porto. Dadas as características metodológicas da 

investigação, este órgão dispensou o consentimento informado das participantes. 

 

Análise estatística: 

O processo de codificação e informatização dos dados, assim como o seu posterior 

tratamento estatístico, foram efectuados com recurso ao programa de software estatístico 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 16.0. 

As variáveis contínuas foram apresentadas sob a forma de média e desvio-padrão, enquanto 

as variáveis categóricas foram estudadas através de frequências absolutas e relativas. A 

comparação de proporções foi efectuada através do teste de Qui-Quadrado de Pearson; a 

magnitude das associações foi medida pelo cálculo de Odds Ratio (OR) e respectivo intervalo 
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de confiança (IC) a 95%. Para análise das variáveis quantitativas, foi aplicado o teste t de 

Student para amostras independentes, com o objectivo de avaliar as diferenças entre as 

médias dos dois grupos estudados. Todos os testes estatísticos apresentados foram bilaterais. 

Os valores de prova inferiores a 0,05 foram considerados indicadores de significância 

estatística. 

Adicionalmente, foram construídos modelos de regressão múltipla, com o objectivo de avaliar 

a interacção das variáveis e controlar possíveis factores de confundimento. Para tal, foram 

excluídas do modelo as variáveis sem significância estatística na análise univariada. A 

regressão logística binária foi usada para:  

(i) avaliar a influência dos factores pré-gestacionais (variáveis independentes) na presença de 

SM (variável dependente);  

(ii) avaliar a SM (variável independente) como potencial factor preditivo independente de 

resultados obstétricos e neonatais adversos (variável dependente), com controlo por 

covariáveis de interesse. 
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RESULTADOS 

 

Foi possível obter informação de todos os elementos da amostra seleccionada. As 

características clínico-laboratoriais das participantes são apresentadas na Tabela III. As 

mulheres cuja gravidez cursou com ocorrência de complicações major eram mais velhas, 

tinham um IMC pré-gestacional superior e apresentaram valores tensionais mais elevados. Não 

se registaram diferenças significativas entre os grupos a nível de hábitos tabágicos, paridade 

ou idade gestacional na data de avaliação.  

 

Tabela III. Características clínico-laboratoriais dos grupos estudados 

 
Grupo 

saudável 
(n = 60) 

Grupo 
complicado 

(n = 70) 
Valor p 

Idade materna (anos) [ ± s] 29,95 ± 4,91 32,41 ± 5,68 0,010* 

Hábitos tabágicos activos [n (%)] 3 (5,0) 9 (12,9) 0,123 

Nulípara [n (%)] 36 (60,0) 38 (54,3) 0,512 

IMC pré-gestacional (kg/m2) [ ± s] 24,54 ± 5,03 26,83 ± 6,82 0,034* 

Idade gestacional na avaliação (semanas) [ ± s] 29,67 ± 4,34 30,96 ± 3,91 0,077 

Glicose em jejum (mg/dL) [ ± s] 73,93 ± 18,40 81,71 ± 27,12 0,062 

Triglicerídeos (mg/dL) [ ± s] 201,27 ± 94,69 216,20 ± 96,49 0,379 

Colesterol HDL (mg/dL) [ ± s] 70,17 ± 15,75 64,98 ± 15,11 0,225 

Tensão arterial sistólica (mmHg) [ ± s] 115,32 ± 15,19 124,56 ± 15,80 0,001* 

Tensão arterial diastólica (mmHg) [ ± s] 66,27 ± 9,06 71,30 ± 11,64 0,007* 

* p <0,05 

 

Os componentes da SM são sumariados na Tabela IV. A prevalência global de SM de 17,7% 

(8,3% no grupo saudável e 25,7% no grupo complicado). As gestações que cursaram com 

ocorrência de complicações major apresentaram um risco cerca de três vezes superior de 

terem SM, em relação às gestações não complicadas. 

 

Tabela IV. Componentes da Síndrome Metabólica em cada grupo estudado 

 
Grupo 

saudável 
(n = 60) 

Grupo 
complicado 

(n = 70) 
Valor p OR (IC 95%) 

IMC pré-gestacional >30 kg/m2 [n (%)] 8 (13,3) 17 (24,3) 0,114 2,09 (0,83 – 5,25) 

Glicose em jejum ≥105 mg/dL [n (%)] 6 (10,0) 5 (7,1) 0,560 0,69 (0,20 – 2,39) 

Triglicerídeos ≥2D.P. mg/dL [n (%)] 26 (43,3) 40 (57,1) 0,116 1,74 (0,87 – 3,50) 

Colesterol HDL <2D.P. mg/dL [n (%)] 0 (0) 1 (1,4) 0,353 0,54 (0,46 – 0,63) 

Tensão arterial sistólica ≥130 mmHg [n (%)] 15 (25,0) 37 (52,9) 0,001* 3,36 (1,59 – 7,12) 

Tensão arterial diastólica ≥85 mmHg [n (%)] 2 (3,3) 11 (15,7) 0,019* 5,41 (1,15 – 25,46) 

Número de critérios de SM [ ± s] 0,95 ± 0,93 1,59 ± 1,06 0,000* n.a.† 

Síndrome metabólica [n (%)] 5 (8,3) 18 (25,7) 0,010* 3,81 (1,32 – 11,00) 

* p <0,05 

† n.a. = não aplicável 
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Ao avaliar os componentes da SM de forma quantitativa (Figura 1), verificou-se que o score 

metabólico variou significativamente entre os grupos. A maioria das gestações, independen-

temente da ocorrência de complicações major, apresentou pelo menos um componente de SM. 

 

 

Figura 1. Score Metabólico por grupo estudado* 

* p = 0,002 

 

IMC pré-gestacional igual ou superior a 25 kg/m2, idade materna superior a 34 anos e 

antecedentes de patologia hipertensiva foram identificados como factores pré-gestacionais que 

aumentam o risco de ocorrência de SM (Tabela V).  

 

Tabela V. Influência das características pré-gestacionais na ocorrência de Síndrome Metabólica ª 

 
Sem 

Síndrome 
(n = 107) 

Síndrome 
Metabólica 

(n = 23) 
Valor p OR (IC 95%) 

Idade materna ≥ 35 anos [n (%)] 27 (25,2) 11 (47,8) 0,031* 2,72 (1,08 – 6,86) 

Hábitos tabágicos activos [n (%)] 10 (9,3) 2 (8,7) 0,922 0,92 (0,19 – 4,53) 

Nulípara [n (%)] 64 (59,8) 10 (43,5) 0,151 0,52 (0,21 – 1,29) 

IMC pré-gestacional ≥ 25 kg/m2 [n (%)] 40 (37,4) 20 (87,0) 0,000* 11,17 (3,12 – 39,97) 

Antecedentes Patologia Hipertensiva [n (%)] 7 (6,5) 5 (21,7) 0,022* 3,97 (1,13 – 13,89) 

Antecedentes Diabetes Gestacional [n (%)] 3 (2,8) 0 (0,0) 0,417 0,81 (0,76 – 0,89) 

Parto distócico prévio [n (%)] 21 (19,6) 8 (34,8) 0,113 2,18 (0,82 – 5,83) 

Antecedentes familiares HTA [n (%)] 17 (15,9) 5 (21,7) 0,497 1,47 (0,48 – 4,50) 

Antecedentes familiares Diabetes [n (%)] 46 (43,0) 11 (47,8) 0,672 1,22 (0,49 – 3,00) 

* p <0,05 

ª Análise univariada: características pré-gestacionais (variáveis independentes), Síndrome Metabólica (variável 
dependente) 
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Ao realizar uma análise multivariada destes resultados (Tabela VI), o IMC pré-gestacional e a 

idade materna mantiveram significância estatística; o mesmo não sucedeu com os 

antecedentes de patologia hipertensiva. 

 

Tabela VI. Análise multivariada das características pré-gestacionais influentes na Síndrome Metabólica ª 

 
Síndrome

 Metabólica 
 [n (%)] 

OR  IC 95% Valor p 

Idade materna 
< 35 anos  (n = 92) 
≥ 35 anos  (n = 38) 

 
12 (13,0) 
11 (28,9) 

 
1 

3,04 

 
 

1,06 – 8,71 

 
 

0,038* 

IMC pré-gestacional 
< 25 kg/m2  (n = 70) 
≥ 25 kg/m2  (n = 60) 

 
3 (4,3) 

20 (33,3) 

 
1 

11,82 

 
 

3,16 – 44,19 

 
 

0,000* 

Antecedentes Patologia Hipertensiva 
Não  (n = 118) 
Sim  (n = 12) 

 
18 (15,3) 
5 (41,7) 

 
1 

2,78 

 
 

0,69 – 11,24 

 
 

0,151 

* p <0,05 

ª Regressão logística. Variáveis incluídas no modelo: idade materna, IMC pré-gestacional e antecedentes de 
patologia hipertensiva (variáveis independentes) versus Síndrome Metabólica (variável dependente). 

 

A presença de SM na segunda metade da gravidez associou-se a um maior risco de 

ocorrência de complicações obstétricas (particularmente de patologia hipertensiva da gravidez) 

e puerperais (Tabela VII). Verificou-se uma maior prevalência de partos distócicos nas grávidas 

com SM; no entanto, esta associação excedeu escassamente o limiar de significância. 

 

Tabela VII. Impacto do diagnóstico de Síndrome Metabólica nos resultados obstétricos ª 

 
Sem 

Síndrome 
 (n = 107) 

Síndrome 
Metabólica 

(n = 23) 
Valor p OR (IC 95%) 

Qualquer complicação obstétrica [n (%)] 75 (70,1) 21 (91,3) 0,036* 4,48 (0,99 – 20,25) 

Complicações obstétricas major [n (%)] 52 (48,6) 18 (78,3) 0,010* 3,81 (1,32 – 11,00) 

Patologia hipertensiva da gravidez [n (%)] 13 (12,1) 8 (34,8) 0,007* 3,86 (1,37 – 10,86) 

Diabetes gestacional [n (%)] 47 (43,9) 10 (43,5) 0,969 0,982 (0,40 – 2,44) 

RCIU [n (%)] 6 (5,6) 2 (8,7) 0,576 1,60 (0,30 – 8,50) 

Parto pré-termo [n (%)] 16 (15,0) 5 (21,7) 0,422 1,58 (0,51 – 4,86) 

Morte fetal in-utero [n (%)] 0 (0,0) 0 (0,0) n.a.† n.a. † 

Outras complicações obstétricas [n (%)] 18 (16,8) 3 (13,0) 0,655 0,74 (0,20 – 2,76) 

Parto distócico [n (%)] 67 (62,6) 19 (82,6) 0,066‡ 2,84 (0,90 – 8,93) 

Complicações puerperais [n (%)] 21 (19,6) 9 (39,1) 0,044* 2,63 (1,00 – 6,90) 

* p <0,05 

† n.a. = não aplicável 

‡ p <0,10 

ª Análise univariada: Síndrome Metabólica (variável independente), resultados obstétricos (variáveis dependentes) 
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A presença de SM na segunda metade da gravidez associou-se a um maior risco de ocorrên-

cia de icterícia neonatal e outras complicações neonatais não especificadas (Tabela VIII).  

 

Tabela VIII. Impacto do diagnóstico de Síndrome Metabólica nos resultados neonatais ª 

 
Sem Síndrome 

 (n = 107) 

Síndrome 
Metabólica 

(n = 23) 
Valor p OR (IC 95%) 

Qualquer complicação neonatal [n (%)] 41 (38,3) 11 (47,8) 0,398 1,48 (0,60 – 3,65) 

Icterícia [n (%)] 18 (16,8) 9 (39,1) 0,017* 3,18 (1,20 – 8,46) 

Hipoglicemia [n (%)] 4 (3,7) 2 (8,7) 0,304 2,45 (0,42 – 14,27) 

Malformações congénitas [n (%)] 17 (15,9) 5 (21,7) 0,497 1,47 (0,48 – 4,50) 

SDR [n (%)] 6 (5,6) 1 (4,3) 0,808 0,77 (0,09 – 6,68) 

Sépsis [n (%)] 6 (5,6) 2 (8,7) 0,576 1,60 (0,30 – 8,50) 

Traumatismo do parto [n (%)] 3 (2,8) 0 (0,0) 0,417 0,82 (0,76 – 0,89) 

Internamento em UCIN [n (%)] 12 (11,2) 3 (13,0) 0,803 1,19 (0,31 – 4,60) 

Óbito [n (%)] 3 (2,8) 1 (4,3) 0,697 1,58 (0,16 – 15,87) 

Outras complicações neonatais [n (%)] 7 (6,5) 6 (26,1) 0,005* 5,04 (1,51 – 16,83) 

Índice de Apgar ao 1.º minuto <7 [n (%)] 7 (6,5) 2 (8,7) 0,712 1,36 (0,26 – 7,02) 

Índice de Apgar ao 5.º minuto <7 [n (%)] 1 (0,9) 0 (0,0) 0,642 0,82 (0,76 – 0,89) 

Baixo peso (<2500 g) [n (%)] 13 (12,1) 4 (17,4) 0,499 1,52 (0,45 – 5,18) 

Macrossomia (>4000 g) [n (%)] 4 (3,7) 2 (8,7) 0,304 2,45 (0,42 – 14,27) 

LIG [n (%)] 4 (3,7) 1 (4,3) 0,890 1,17 (0,13 – 10,99) 

GIG [n (%)] 12 (11,2) 5 (21,7) 0,174 2,20 (0,69 – 7,01) 

Género masculino [n (%)] 51 (47,7) 11 (47,8) 0,989 1,01 (0,41 – 2,48) 

* p <0,05 

ª Análise univariada: Síndrome Metabólica (variável independente), resultados neonatais (variáveis dependentes) 

 

Na análise multivariada, a SM foi identificada como um factor preditivo independente de 

resultados obstétricos e neonatais adversos (Tabela IX). Todos os resultados identificados 

como significativos na análise univariada mantiveram a significância estatística neste modelo, 

excepto as complicações do período puerperal. Não obstante, as complicações puerperais 

apresentaram um valor de prova próximo do limiar de significância. 

 

Tabela IX. Análise multivariada da influência da Síndrome Metabólica nos resultados obstétricos e neonatais ª 

 OR 
  

IC 95% Valor p 

Patologia hipertensiva da gravidez  3,88 1,15 – 13,10 0,029* 

Complicações puerperais  2,80 0,93 – 8,42 0,066 

Icterícia  6,04 1,65 – 22,13 0,007* 

Outras complicações neonatais 8,55 1,74 – 42,03 0,008* 

* p <0,05 

ª Regressão logística. Variáveis incluídas no modelo: idade materna, IMC pré-gestacional e Síndrome Metabólica 
(variáveis independentes) versus resultado obstétrico/neonatal (variável dependente). Apresentam-se apenas os 
resultados referentes à influência da SM nos resultados obstétricos e neonatais, dados os objectivos do estudo.
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DISCUSSÃO 

 

O presente estudo pretendeu contribuir para a validação da hipótese de que, ao implementar 

o rastreio universal de SM durante a gravidez, existiria a possibilidade de identificar, precoce-

mente, um subgrupo de mulheres com um risco elevado de desenvolver complicações 

obstétricas e neonatais, e implementar estratégias de intervenção adequadas. Esta premissa é 

apoiada por diversos autores (Bo et al., 2004; Mazar et al., 2007; Negrato et al., 2008; 

Noussitou et al., 2005), sendo consensual a necessidade do advento de novos estudos que a 

suportem de forma consistente. No entanto, o estudo da SM tem sido dificultado pela ausência 

de consenso na sua definição e nos valores de corte dos seus componentes (Alberti et al., 

2005); adicionalmente, as definições de SM existentes não são aplicáveis à população 

obstétrica, na medida em que a resposta fisiológica normal à gravidez inclui diversos 

componentes da SM (Sattar, 2004). A investigação realizada em 2008 por Bartha et al., cuja 

definição de SM foi adoptada no presente estudo, poderá ser um bom ponto de partida para a 

uniformização dos critérios de diagnóstico de SM em populações obstétricas, a adoptar em 

investigações futuras. 

A partir da análise das características clínico-laboratoriais da amostra, podemos concluir que 

os grupos estudados são comparáveis, não diferindo significativamente a nível de hábitos 

tabágicos, paridade, idade gestacional na data da avaliação ou valores laboratoriais. No 

entanto, verificou-se que as mulheres cuja gravidez cursou com ocorrência de complicações 

major eram mais velhas, tinham um IMC pré-gestacional superior e apresentaram valores 

tensionais mais elevados durante a gravidez. Por conseguinte, procurou-se colmatar esta 

diferença através de um ajuste dos resultados significativos por modelos de regressão 

logística, com controlo para a idade materna e o IMC pré-gestacional, características prévias à 

gravidez que consideramos passíveis de constituir factores de confundimento, e portanto 

potencialmente comprometedoras da inferência dos resultados. 

Não se registaram diferenças entre os grupos quanto à prevalência dos componentes da SM, 

com excepção dos valores tensionais alterados, mais prevalentes no grupo complicado. Este 

dado pode ser explicado pela forma como se agrupou a amostra, na medida em que a 

patologia hipertensiva gestacional foi uma das complicações major adoptada no trabalho. Uma 

vez que a diabetes gestacional também constituiu um critério para classificar a gravidez como 

complicada, poder-se-ia antever que a prevalência de hiperglicemia em jejum diferisse 

significativamente entre os grupos, à semelhança dos valores tensionais; tal previsão não se 

confirma na nossa amostra. Porém, este achado é aceitável, considerando que a diabetes 

gestacional é diagnosticada através de uma prova de tolerância à glicose oral (Metzger et al., 

2007), classificada como anormal na presença de pelo menos dois valores alterados – nos 

quais pode não estar incluída a glicose em jejum. 
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A maioria das gestações, independentemente da ocorrência, ou não, de complicações major, 

apresentou pelo menos um componente de SM. Tal achado vai de encontro com a evidência 

de que a resposta fisiológica normal à gravidez inclui diversos componentes da SM (Greer, 

1999; Martin et al., 1999). 

O número médio de componentes da SM e o score metabólico diferiram entre os grupos, com 

um maior impacto nas gestações complicadas. Adicionalmente, a prevalência de SM também 

se revelou superior no grupo complicado (25,7%, versus 8,3% no grupo saudável). Os nossos 

resultados permitiram concluir que as gestações que cursaram com ocorrência de 

complicações major manifestaram um risco cerca de três vezes superior de apresentarem SM 

durante a segunda metade da gravidez, em relação às gestações não complicadas. Estes 

resultados poderão, em parte, ser explicados pelas características clínicas e diagnósticas da 

diabetes gestacional e da patologia hipertensiva da gravidez, que vão de encontro com os 

componentes que definem a SM. De facto, existe evidência que aponta os diversos 

componentes da SM como sendo factores preditivos de diabetes gestacional (Clark et al., 

1997) e patologia hipertensiva da gravidez (Hubel et al., 2009; Mazar et al., 2007). 

A prevalência de SM verificada no grupo complicado é concordante com os achados 

reportados na literatura. Nas grávidas que desenvolveram diabetes gestacional, foi relatada 

uma prevalência de SM de 10% (Bartha et al., 2008); 18% (Bo et al., 2004); 26% (Noussitou et 

al., 2005) e 24-36% (Negrato et al., 2008). Quanto às gestações complicadas por patologia 

hipertensiva, foi descrita uma prevalência desta síndrome de 11% (Srinivas et al., 2009) e 20-

30% (Bartha et al., 2008). 

Por outro lado, a alta prevalência de SM no grupo saudável difere da reportada pelos estudos 

existentes – 0% (Bartha et al., 2008; Bo et al., 2004; Negrato et al., 2008) e 5% (Srinivas et al., 

2009). Tal achado poderá ser atribuído ao facto de a instituição estudada ser um centro de 

referência terciária, cuja intervenção abrange um número elevado de gestações de alto risco e 

complicadas por co-morbilidades, pelo que a população obstétrica institucional poderá não 

reflectir em pleno as características da população obstétrica saudável em geral. 

É necessária especial cautela na comparação destes dados, uma vez que os estudos 

reportados na literatura, além de escassos, diferem quanto à população-alvo, à dimensão da 

amostra, aos critérios adoptados para definição de SM e à data de avaliação dos componentes 

clínicos e analíticos da síndrome. Para uma correcta avaliação da validade externa destes 

dados, é necessário o advento de investigações metodologicamente uniformes. 

Foi possível identificar um conjunto de factores pré-gestacionais com influência no 

desenvolvimento de SM durante a gravidez: excesso ponderal, idade superior a 34 anos e 

antecedentes de patologia hipertensiva gestacional.  
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A relação entre excesso ponderal e SM é apoiada pela literatura existente (Negrato et al., 

2008). Estes autores reportam o IMC pré-gestacional igual ou superior a 25 como sendo um 

factor preditivo de SM na gravidez, à semelhança do presente estudo. 

A relação entre idade materna e SM foi explorada por outras investigações (Mazar et al., 

2007). Estes autores verificaram que um score metabólico alterado em mulheres com mais de 

30 anos aumenta o risco de ocorrência de pré-eclâmpsia. No entanto, consideraram que os 

seus resultados sugeriam uma interacção biológica mais complexa, para além de um evidente 

aumento paralelo entre componentes da SM e idade materna. Postularam que a idade materna 

avançada poderia predispor as mulheres com distúrbios metabólicos prévios a sucumbir ao 

stress inerente à gravidez, o que se manifestaria através de complicações obstétricas major, 

como a pré-eclâmpsia. 

É aceite que a ocorrência de patologia hipertensiva gestacional aumenta o risco de 

recorrência numa gravidez subsequente (Hjartardottir et al., 2006). Esta evidência, associada 

aos dados do presente estudo, permitem levantar a hipótese que a SM desempenhará um 

papel etiopatológico relevante na recorrência de patologia hipertensiva da gravidez. Se 

investigações futuras confirmassem esta relação, ocorreria um avanço importante nesta área 

de conhecimento.  

Os nossos dados revelaram uma associação significativa entre SM e risco de ocorrência de 

complicações obstétricas (particularmente de patologia hipertensiva da gravidez), complicações 

puerperais, icterícia neonatal e complicações do período neonatal não especificadas. 

Procurámos aferir a representatividade das sub-populações classificadas de acordo com a 

presença ou ausência de SM, através da comparação da prevalência de recém-nascidos do 

género masculino. Verificou-se uma prevalência de 48% em ambas, apesar da marcada 

assimetria dimensional (107 versus 23 grávidas). 

Até à data, o impacto da presença de SM durante a gravidez na ocorrência de resultados 

obstétricos e neonatais adversos foi avaliado por um conjunto restrito de investigações.  

A associação verificada entre SM e aumento do risco de ocorrência de patologia hipertensiva 

da gravidez foi reportada por outros autores (Mazar et al., 2007; Noussitou et al., 2005; Ray et 

al., 2005a; Srinivas et al., 2009), o que fortalece os nossos achados. Tal associação sugere 

que a SM desempenhará um papel importante no mecanismo fisiopatológico dos distúrbios 

hipertensivos da gravidez. 

Observámos uma maior prevalência de partos distócicos nas grávidas com SM, não 

significativa, mas próxima do limiar de significância, o que poderá ter sido influenciado pela 

reduzida dimensão amostral. No entanto, não existem dados na literatura que suportem ou 

contestem este resultado. Consideramos que a potencial associação entre SM e via de parto, 

de extrema importância clínica e económica, deverá ser alvo de investigações futuras.  
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A relação entre SM e complicações puerperais não se encontra reportada na literatura 

disponível até à data. A associação encontrada poderá eventualmente ser explicada pela maior 

prevalência, em termos absolutos, de partos distócicos e de recém-nascidos macrossómicos 

observada no grupo de grávidas com SM. 

A SM está reportada como um factor preditivo independente de icterícia neonatal em grávidas 

com hiperglicemia gestacional (Bo et al., 2004), o que suporta os nossos resultados. Esta 

associação será explicada pelo papel do hiperinsulinismo, fenómeno associado à síndrome de 

resistência à insulina, na etiopatogenia da hiperbilirrubinemia (Vambergue et al., 2000). 

Existem outras associações entre SM e complicações neonatais reportadas na literatura, 

nomeadamente quanto ao risco de recém-nascidos GIG. No nosso estudo, esta relação não se 

revelou significativa, apesar da maior prevalência absoluta de recém-nascidos GIG nas 

grávidas com SM (21,7%). Bo et al. verificaram que a SM é o melhor factor preditivo de recém-

nascidos GIG em grávidas com hiperglicemia gestacional, sendo superior à obesidade materna 

ou outra anormalidade metabólica isolada. Este dado poderá ser um reflexo do estado materno 

de insulino-resistência, que conduz ao crescimento fetal aumentado, na medida em que a 

clearance reduzida da glicose disponibiliza ao feto um valor absoluto de glicose superior ao 

normal (Bo et al., 2004). 

À luz dos resultados do nosso estudo, suportados por este conjunto de evidência, identifica-

mos a necessidade de esclarecer a congruência da implementação de um rastreio universal de 

SM no decorrer da gravidez, tal como é sugerido por diversos autores (Bo et al., 2004; Mazar et 

al., 2007; Negrato et al., 2008; Noussitou et al., 2005). Consideramos que é necessário analisar 

esta problemática sob uma perspectiva de custo/benefício, suportada pelas especificidades do 

percurso diagnóstico, implicações materno-fetais e potencial de intervenção terapêutica e 

preventiva. 

Adoptando a definição de SM do NCEP-ATP III, verifica-se que o rastreio desta síndrome tem 

um elevado potencial de aplicabilidade na clínica, dado que os critérios diagnósticos associam 

dados clínicos e analíticos facilmente disponíveis ao médico, na medida em que fazem parte do 

painel de avaliação de qualquer grávida, a uma mensuração do perfil lipídico gestacional, 

análise pouco dispendiosa e realizada por rotina na maioria dos laboratórios.  

Têm surgido dados na literatura que relacionam a SM com o percurso obstétrico e a saúde 

materna subsequente. Ensaios clínicos de larga escala confirmaram a presença de SM na 

população feminina, e o seu contributo no desenvolvimento futuro de doença cardiovascular; 

de facto, verificaram que a presença de SM na mulher é um factor preditivo de risco 

cardiovascular superior comparativamente à população masculina (Rutter et al., 2004). 

Adicionalmente, diversos dos componentes individuais que compõem a SM demonstraram 

constituir factores de risco no desenvolvimento de pré-eclâmpsia, dando espaço à hipótese que 
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a SM, por si só, será o elo de ligação entre pré-eclâmpsia e desenvolvimento tardio de doença 

cardiovascular (Rodie et al., 2004; Sattar & Greer, 2002). 

Por outro lado, verifica-se um acumular de dados que associam a SM com a saúde fetal e 

pediátrica. Existe evidência que o ambiente intra-uterino adverso, associado à patologia 

hipertensiva da gravidez e à diabetes gestacional, poderá predispor o feto a desenvolver SM 

numa fase mais tardia da vida (Miller & Mitchell, 2006). Perante o aumento ininterrupto da 

prevalência de obesidade e SM nos países ocidentais, particularmente em grupos etários mais 

jovens, o que elevará o risco das grávidas desenvolverem distúrbios metabólicos (Noussitou et 

al., 2005), estes achados terão implicações importantes na perpetuação do ciclo de obesidade, 

resistência à insulina e suas consequências nas gerações futuras (Boney et al., 2005). 

Perante estes dados, podemos inferir que as importantes implicações da SM na saúde 

materno-fetal influirão de forma favorável na relação custo/benefício do rastreio universal desta 

síndrome. A identificação precoce do subgrupo de grávidas com diagnóstico de SM poderá 

reduzir de forma significativa a morbi-mortalidade materna e fetal, assim como poupar recursos 

económicos e humanos decorrentes de potenciais resultados obstétricos e neonatais adversos: 

maior taxa de internamento pré-natal, maior taxa de parto por cesariana, maior duração do 

internamento puerperal e neonatal, ou necessidade de intervenção terapêutica materno-fetal. 

Finalmente, é necessário o advento de ensaios clínicos randomizados que determinem com 

exactidão os custos e benefícios da inclusão da SM no conjunto de alvos terapêuticos 

recomendados para a população obstétrica, assim como os tipos de intervenção (alteração 

dietética, exercício físico, terapia antioxidante/farmacológica) que teriam impacto significativo 

na prevenção de complicações obstétricas e neonatais e na diminuição do risco cardiovascular 

tardio.  

O nosso estudo apresenta limitações. A reduzida dimensão amostral, associada aos 

potenciais viés inerentes à investigação, poderá ter influído nos resultados apresentados; 

adicionalmente, poderá ter mascarado associações com potencial significância estatística. 

O método utilizado para seleccionar a amostra, sendo não aleatório, poderá ter introduzido 

um viés de selecção. Procurámos controlar este potencial viés através de uma análise cuidada 

das características clínico-laboratoriais dos grupos estudados, associada a um posterior ajuste 

dos resultados significativos por modelos de regressão logística, com controlo para factores de 

confundimento que poderiam comprometer a inferência dos resultados. 

O método de recolha de dados, através da consulta de diagnósticos clínicos codificados no 

processo das participantes, poderá ter introduzido um viés de informação, dado que não nos foi 

possível seleccionar quais os critérios de classificação a adoptar em cada distúrbio específico, 

que poderiam ser clínica ou biologicamente mais relevantes para os objectivos do estudo, e 

tivemos de adoptar por defeito os critérios utilizados na instituição.  
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Procurou-se minimizar possíveis erros aleatórios através de um planeamento cuidado dos 

métodos de análise estatística dos dados, que incluíram modelos de análise uni- e 

multivariada, com adopção de um limiar de significância estatística vulgarmente utilizado em 

estudos epidemiológicos. 

Apesar das suas limitações, o presente estudo permitiu concluir que a Síndrome Metabólica é 

uma entidade clínica prevalente na segunda metade da gravidez e um factor preditivo 

independente de resultados obstétricos e neonatais adversos. Verificámos que a adaptação do 

conceito de Síndrome Metabólica à gravidez, à luz do conhecimento actual, abre caminho a 

múltiplas linhas de investigação. Estudos adicionais são fundamentais para estimular o 

reconhecimento do papel desta síndrome na população obstétrica, investigar as suas 

implicações na saúde materno-fetal e definir as estratégias óptimas de rastreio, prevenção e 

tratamento. Uma intervenção bem sucedida traria benefícios importantes, não só para a 

mulher, como para as gerações futuras, favorecendo mãe e filho em múltiplos períodos das 

suas vidas. 
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