Guia do Episódio de Cuidado

Obesidade e Gestação
1. INTRODUÇÃO
O perfil demográfico das mulheres que engravidam mudou drasticamente na última década, sendo que mais mulheres passaram a
apresentar sobrepeso ou obesidade no momento da concepção . O ganho inadequado de peso durante a gestação pode afetar a saúde
materno-fetal e gerar desfechos perinatais desfavoráveis. Dessa forma, a avaliação ponderal deve ser realizada em todas as consultas
do pré-natal, bem como o ganho mensal e a relação peso-estatura (índice de massa corporal).
Define-se obesidade como um índice de massa corporal (IMC) maior ou igual a 30kg/m².
A categoria obesidade pode ainda ser subdividida em:
- Obesidade Grau 1: quando IMC entre 30 a 34,9 kg/m².
- Obesidade Grau 2: quando IMC entre 35 a 39,9 kg/m².
- Obesidade Grau 3: quando IMC maior ou igual a 40 kg/m².

2. FISIOPATOLOGIA DO GANHO DE PESO NA GESTAÇÃO
O ganho de peso fisiológico durante a gravidez pode ser atribuído principalmente ao peso do feto em desenvolvimento e ao aumento
de líquido e gordura corporal materna.

3. IMPORTÂNCIA / EPIDEMIOLOGIA
As mulheres obesas no período pré-gestacional e com ganho de peso excessivo durante a gestação apresentam risco aumentado de
complicações na gravidez, tais como diabetes gestacional e pré-eclâmpsia, são mais propensas a ter parto cesariana, e apresentarem
macrossomia fetal e feto grande para idade gestacional. Os efeitos a longo prazo incluem aumento de risco de obesidade na infância ,
aumento de sobrepeso materno no período pós-parto ou piora da obesidade, acarretando efeitos adversos na saúde materna.

4. RECOMENDAÇÕES / SEGUIMENTO
O Institute of Medicine (IOM) determina que o índice de massa corporal pré-gestacional (IMC) corresponde a um importante preditor
de peso ao nascer. Abaixo, segue tabela adaptada sobre as recomendações do IOM para ganho de peso durante a gestação (gestações
únicas), segundo o IMC pré-gestacional:
Ganho de peso durante a gestação segundo IMC pré gestacional – IOM 2009/2013
IMC pré-gestacional
(Kg/m2)

Total

1º trim.
(total)
< 12 sem

2º e 3º trim

< 18.5
(Baixo peso)

12.5 – 18.0 Kg

1 a 3 Kg

440 – 580 g/semana

18.5 – 24.9
(Normal)

11.5 – 16.0 Kg

1 a 3 Kg

350 – 500 g/ semana

25 – 29.9
(Sobrepeso)

7.0 – 11.5 Kg

1 a 3 Kg

230 – 330 g/ semana

≥ 30
(Obesidade)

5.0 – 9.0 Kg

0,2 a 2 Kg

170 – 270 g/semana

Recomendações sobre ganho de peso total para gestações gemelares, segundo IMC pré-gestacional (IOM):
• IMC <18,5 kg /m2 (baixo peso) - nenhuma recomendação devido a dados insuficientes

• IMC 18,5 a 24,9 kg /m2 (peso normal) - ganho de peso de 16,8 a 24,5 kg
• IMC 25,0 a 29,9 kg /m2 (sobrepeso) - ganho de peso de 14,1 a 22,7 kg
• IMC ≥30,0 kg /m2 (obesidade) - ganho de peso entre 11 e 19,1 kg

4. MANEJO CLÍNICO / TRATAMENTO / RECOMENDAÇÕES
Se o ganho de peso entre as consultas de pré-natal for excessivo (mais de 0,5 kg por semana), deve-se avaliar os hábitos alimentares da
gestante e outras etiologias com potenciais de ganho de peso excessivo, como por exemplo, pré-eclâmpsia, insuficiência cardíaca,
nefropatia, hipotireoidismo, diabetes gestacional.
Exercícios físicos podem ser aconselhados (se não houver contra-indicações), pois podem ajudar a prevenir o ganho excessivo de peso.
Alguns estudos envolvendo mulheres com diabetes mellitus gestacional, demonstraram que o uso da metformina reduziu o ganho de
peso gestacional, além de seus efeitos anti-hiperglicêmicos.
O cuidado individualizado é necessário no manejo da mulher com sobrepeso ou obesa. Equilibrar os riscos de crescimento fetal (no feto
grande para a idade gestacional e no feto pequeno para a idade gestacional), complicações obstétricas e retenção de peso materno é
essencial, mas continuará sendo um desafio até que a pesquisa forneça evidências para refinar ainda mais recomendações para ganho
de peso gestacional.

Estudos indicam aumento do risco de óbito fetal / neonatal precoce em primíparas com IMC > 30 a partir de 40 semanas, conforme
gráfico abaixo:

•

Peso > 90Kg com IG > 34 semanas – encaminhar ao alto risco.

•

Primigesta IMC>30 – parto com 40 semanas

•

Primigesta IMC > 40 – parto com 39 semanas – Na dificuldade em se avaliar vitalidade fetal, pode ser indicado parto cesáreo.
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