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FATORES DE RISCO GESTACIONAL E COMPLICAÇÕES ASSOCIADAS ÀS ALTERAÇÕES
PONDERAIS DE GESTANTES

GESTACIONAL RISK FACTORS AND COMPLICATIONS RELATED WITH OVERWEIGHT AND
UNDERWEIGHT IN PREGNANT WOMEN

Ana Beatriz Tavares de Moura Brasil MATOS, Ingrid Soani Amaral de COUTO, Leandra Ferreira do NASCIMENTO,
Lia Tavares de Moura Brasil MATOS,  Millene Arruda BECHARA  e Heloisa Helena Moreira de Moraes BARBOSA

Introdução: alterações ponderais têm grande importância na evolução da gravidez, pois este é um período em que
ocorrem grandes transformações no corpo feminino, em  curto espaço de tempo.  Fatores de risco e complicações
gestacionais como hipertensão arterial, diabetes gestacional, alteração da função cardíaca, doença hipertensiva específica
da gravidez, entre outras, estão, comumente, relacionadas ao sobrepeso e obesidade na gravidez;  complicações fetais,
como baixo peso do recém-nascido e retardo do crescimento intra-uterino, estão relacionadas à má-nutrição.

Objetivo: verificar os fatores de risco gestacional e complicações associadas ao sobrepeso e baixo peso das gestantes,
atendidas na Unidade Básica de Saúde da Pedreira (UBS-Pedreira) em Belém, PA, em 2004.

Método: estudo  transversal, com amostra inicial  de 543 prontuários de pacientes grávidas atendidas na UBS-Pedreira, ano
de 2004, listadas no Livro de Registro e Controle do Pré-Natal. Desses, foram excluídos 63 prontuários, pois não foram
encontrados ou não continham dados suficientes para a pesquisa, restando então 480,  cujos dados foram coletados através de
protocolo de pesquisa para cada paciente. As informações pesquisadas foram referentes à: - idade, estatura; peso antes da
gestação; número de gestações, partos e abortos; relação peso/idade gestacional (sobrepeso, peso normal ou baixo peso);
fatores de risco apresentados (idade, altura, paridade, intervalo do último parto, ganho ponderal, antecedentes obstétricos,
etilismo ou tabagismo, diabetes mellitus, diabetes gestacional, doença cardíaca, renda e outros), e as complicações (hemorragia
na gestação, aborto, doença hipertensiva específica da gravidez e outros) -. A avaliação nutricional das gestantes foi realizada
com base no Nomograma de Rosso e na Curva de Rosso.

Resultados: a maior parte das gestantes (72%) apresentou baixo peso; 94,6% das gestantes apresentou pelo menos um
fator de risco, dentre os quais, o mais prevalente foi a renda de 0 a 3 salários mínimos, que atingiu 305 gestantes, dentre as
quais, 72,1% apresentaram baixo peso. A nuliparidade também foi outro fator, estatisticamente, relevante, pois 190 grávidas
eram nulíparas, e dentre essas, 83,7% pertencem ao grupo baixo peso. A maioria das gestantes estudadas (97%) não apresentou
complicações durante a gravidez.

Considerações finais: o baixo peso foi predominante entre as gestantes com alteração ponderal. Dentre os fatores de
risco prevalentes, baixa renda foi o principal. A maioria das pacientes não apresentou complicações durante a gravidez.
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Trabalho realizado na UBS Pedreira, pelo CCBS da Universidade do Estado do Pará.
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