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RESUMO 

 

 Introdução: Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a obesidade 
representa um dos mais importantes agravos mundiais de saúde. Simultaneamente 
ao aumento da incidência deste agravo em mulheres em idade fértil, observa-se que 
a obesidade materna se torna um dos fatores de risco mais comuns evidenciados no 
cuidado obstétrico. A gestação representa uma condição fisiológica com 
modificações hormonais singulares que, se associadas ao quadro de obesidade, é 
capaz de deflagrar graves complicações para o binômio materno-fetal, inclusive 
acarretando o aumento das taxas de mortalidade materna. Diante da relevância 
epidemiológica do tema, o papel exercido pela equipe de saúde na assistência pré-
natal é primordial, pois esta tem a oportunidade de realizar atividades de promoção à 
saúde e detectar oportunamente complicações no decorrer da gestação. 
Paralelamente, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), a 
formação médica tem por objetivo o desenvolvimento de habilidades necessárias 
para que se possam promover estilos de vida saudáveis, conciliando as 
necessidades dos indivíduos e da sociedade e qualificando o médico para 
desenvolver ações de promoção da saúde, prevenção, tratamento e reabilitação de 
doenças, com o uso de técnicas apropriadas de comunicação.  Objetivo: O presente 
trabalho teve como objetivo identificar o conhecimento e as práticas de estudantes 
de medicina sobre o ganho de peso e obesidade na gestação. Material e métodos: 
Foi desenvolvido um estudo qualitativo e quantitativo, com alunos da graduação e do 
internato dos cursos de Medicina das Universidades Estácio de Sá e UNIFESO, 
ambas localizadas no Estado do Rio de Janeiro. Essas universidades foram 
escolhidas por apresentarem modelos pedagógicos diferentes. Inicialmente, 22 
alunos responderam a uma entrevista semiestruturada acerca do tema. O número de 
alunos alocados nesta etapa seguiu o método de saturação teórica para estudos 
qualitativos. Em seguida, todos os alunos da graduação e do internato de ambas as 
universidades que já haviam cursado a disciplina de Obstetrícia, responderam um 
questionário com 20 questões de múltipla escolha, totalizando 287 alunos nesta 
segunda etapa. A análise das entrevistas foi realizada através da clássica técnica de 
Análise de Conteúdo e os questionários através da aplicação de teste chi quadrado. 
Todos os alunos receberam, previamente à sua participação na pesquisa, o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido, respectivamente para a entrevista e para o 
questionário. Resultados: Verificou-se que os alunos reconhecem a importância do 
tema e afirmam estudar a obesidade e o ganho de peso no período gestacional nas 
respectivas universidades. Entretanto houve divergência acerca da condução da 
gestante com obesidade e/ou sobrepeso no pré-natal, talvez devido a uma 
discordância entre o ensino teórico e a prática clínica observada pelos alunos. 
Também se concluiu que a hipótese nula é verdadeira nesse estudo, ou seja: não há 
diferença entre as instituições analisadas e entre os grupos de alunos de graduação 
e internato da mesma instituição.  

Palavras-chave: Obesidade. Gestação. Educação Médica. 

 



ABSTRACT 

 

   

 Introduction: According to the World Health Organization (WHO), obesity 
represents one of the most important global health problems. Simultaneously with the 
increased incidence of this condition in women of childbearing age, maternal obesity 
becomes one of the most common risk factors evidenced in obstetric care. Gestation 
represents a physiological condition with unique hormonal changes that, if associated 
with obesity, is capable of triggering serious complications for the maternal-fetal 
binomial, including the increase in maternal mortality rates. Given the epidemiological 
relevance of the theme, the role played by the health team in prenatal care is 
paramount, since it has the opportunity to perform health promotion activities and to 
detect complications during pregnancy in a timely manner. At the same time, 
according to the National Curriculum Guidelines (DCN), medical education aims to 
develop the skills necessary to promote healthy lifestyles, reconciling the needs of 
individuals and society, and qualifying the physician to develop promotion of health, 
prevention, treatment and rehabilitation of diseases, with the use of appropriate 
communication techniques. Goals: The aim of this study was to identify the 
knowledge and practices of medical students about weight gain and obesity during 
pregnancy. Material and methods:  A qualitative and quantitative study was carried 
out, with undergraduate and internship students from the Medicine courses of the 
Universities Estácio de Sá and UNIFESO, both located in the State of Rio de Janeiro. 
These universities were chosen because they presented different pedagogical 
models. Initially, 22 students answered a semi-structured interview about the subject. 
The number of students allocated to this stage followed the theoretical saturation 
method for qualitative studies. Then, all undergraduate and internship students from 
both universities who had already completed the course of Obstetrics, answered a 
questionnaire with 20 questions of multiple choice, totaling 287 students in this 
second stage. The analysis of the interviews was performed through the classical 
Content Analysis technique and the questionnaires through the application of chi 
square test. All students received, prior to their participation in the research, the Term 
of Free and Informed Consent, respectively for the interview and for the 
questionnaire.  Results: It was verified that the students recognize the importance of 
the subject and affirm to study the obesity and the gain of weight in the gestational 
period in the respective universities. However, there was disagreement about the 
conduct of the pregnant woman with obesity and / or overweight in the prenatal 
period, perhaps due to a disagreement between the theoretical teaching and the 
clinical practice observed by the students. It was also concluded that the null 
hypothesis is true in this study, that is: there is no difference between the institutions 
analyzed and among the groups of undergraduate and boarding students of the 
same institution. 
 

Keywords: Obesity. Gestation. Medical Education. 
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

A obesidade constitui atualmente um dos principais problemas de saúde 

pública mundial.  É categorizada, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

como um dos mais importantes agravos mundiais de saúde, afetando mais de 10% 

da população adulta e causando a morte precoce de mais de 2,8 milhões de 

pessoas no mundo anualmente. Ao longo dos últimos 20 anos, a prevalência da 

obesidade na população cresceu substancialmente e dados sugerem que mais de 

100 milhões de mulheres em idade fértil (entre 15 e 44 anos) são obesas e mais de 

250 milhões apresentam sobrepeso. Assim como a obesidade ascende, a obesidade 

materna se torna um dos fatores de risco mais comuns evidenciados no cuidado 

obstétrico (SCHUMANN, 2014).  

No Brasil, verifica-se um processo de transição epidemiológica do estado 

nutricional, onde os agravos relacionados à desnutrição mesclam-se com a 

crescente prevalência da obesidade, principalmente entre a população feminina. 

Face ao atual cenário epidemiológico brasileiro, onde as doenças crônicas 

paulatinamente tornam-se mais responsáveis pelas causas de morte do que as 

doenças infecciosas, é cada vez mais relevante o conhecimento do profissional de 

saúde acerca das comorbidades que interferem diretamente com a qualidade de 

vida da população.  

A gestação representa uma condição fisiológica com modificações 

hormonais singulares que, se associadas ao quadro de obesidade, é capaz de 

deflagrar graves complicações para o binômio mãe-feto. O aumento da incidência e 

da prevalência da obesidade na população brasileira, em especial, nas gestantes, 

pode ser decisivo no incremento das causas de morte materna.  

Por outro lado, a assiduidade da paciente às consultas de pré-natal 

representa uma oportunidade ímpar de orientação e incentivo às mudanças de estilo 

de vida, através do vínculo desenvolvido entre esta e a equipe de saúde. A gestante, 

muitas vezes, exerce o papel motivador em seu núcleo familiar e, portanto, suas 

atitudes são capazes de modificar os hábitos de toda a família (SCHUMANN, 2014). 

É fundamental, neste momento, a atuação da equipe de saúde no intuito de 

levar conhecimento à gestante e a sua família com vistas à promoção de saúde de 

caráter duradouro e à prevenção de doenças.  O êxito do trabalho em equipe 
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baseia-se na coesão entre seus componentes e na capacidade de olhar a saúde 

como reflexo do meio social, econômico e cultural da paciente.   

Paralelamente, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) 

dos Cursos de Graduação em Medicina, a formação do médico tem por objetivo 

dotar o profissional dos conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes 

competências e habilidades específicas: promover estilos de vida saudáveis, 

conciliando tanto as necessidades de seus pacientes quanto às de sua comunidade, 

atuando como agente de transformação social para educar e informar seus 

pacientes, familiares e comunidade em relação à promoção da saúde, prevenção, 

tratamento e reabilitação de doenças, usando técnicas apropriadas de comunicação. 

Neste contexto, é fundamental que o aluno egresso do curso de medicina saiba 

compreender os determinantes sociais, culturais, comportamentais, psicológicos, 

ecológicos, étnicos e legais, nos níveis individual e coletivo, do processo saúde-

doença a fim de abordá-lo e interrompê-lo em seus múltiplos aspectos.  

 A abordagem da obesidade, em especial no período gestacional, contempla 

o conhecimento não apenas de aspectos fisiopatológicos, mas também, o 

conhecimento epidemiológico e das consequências de políticas públicas de saúde.  

Dadas as repercussões na saúde da mãe e de seu filho, as alterações 

nutricionais necessitam ser compreendidas e trabalhadas na atenção básica, na 

lógica da integração com os programas de saúde materno-infantil, com vistas à 

melhoria do resultado obstétrico: redução dos índices de mortalidade e morbidade 

materna, melhoria das condições de nascimento (baixo peso ao nascer e 

prematuridade) e mortalidade perinatal (PADILHA, 2007). 

Portanto, a análise do conhecimento do estudante de medicina sobre o 

impacto da obesidade na gestação, com suas possíveis repercussões e as 

condições que facilitam sua incidência e prevalência, faz parte do escopo desse 

trabalho, visto ser um fenômeno de alta prevalência em nosso meio e parte das 

necessidades de saúde da população, como preconizam as Diretrizes Curriculares 

dos Cursos de Medicina (BRASIL, 2014). 



15 

2 OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Identificar o conhecimento e as práticas de estudantes de medicina sobre o 

ganho de peso e obesidade na gestação. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analisar as potencialidades e as fragilidades, teóricas e práticas, dos 

estudantes de medicina sobre o acompanhamento de gestantes obesas e de ganho 

de peso na gestação. 

Conhecer a percepção dos estudantes sobre a relevância do tema. 

Refletir sobre estratégias pedagógicas de abordagem do tema obesidade e 

ganho de peso na gestação no ensino de graduação de medicina.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 FORMAÇÃO MÉDICA  

O Movimento de Reforma Sanitária representou um marco de profundas 

transformações no sistema de saúde brasileiro. Produto deste movimento, o SUS, 

reformulou o conceito de saúde através de seus princípios de acesso universal, 

integralidade e equidade à saúde. Simultaneamente, reestruturou a gestão no setor 

através da implementação da descentralização e regionalização do sistema de 

saúde (PORTARIA Nº 2488, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

O SUS compreende muito além de uma proposta de atendimento à 

população brasileira, constitui-se a base para importantes transformações no que 

tange a formulação de políticas públicas de promoção à saúde e exerce papel 

catalisador no tocante à formação médica, promovendo sua atuação e integração 

com os anseios e a realidade socioeconômica do país (POLÍTICA NACIONAL DE 

PROMOÇÃO DA SAÚDE, 2015; CECCIM, 2004; DIRETRIZES CURRICULARES 

NACIONAIS DE MEDICINA, 2014). 

Paralelamente, o conceito de saúde tornou-se mais abrangente e 

ultrapassou a simples definição de ausência de doenças. A Carta de Ottawa, de 

1986, constitui-se num dos documentos implementadores da promoção de saúde, 

onde esta é indissociável de diversos fatores como: qualidade de vida, equidade, 

democracia, cidadania, desenvolvimento, participação e parceria, entre outros. 

Abrange também uma combinação de estratégias: ações do Estado (políticas 

públicas saudáveis), da comunidade (reforço da ação comunitária), de indivíduos 

(desenvolvimento de habilidades pessoais), dos sistemas de saúde (reorientação do 

sistema de saúde) e de parcerias intersetoriais (BUSS,2000). 

A educação médica, portanto, representa uma grande mola propulsora para 

a sedimentação das transformações acerca do entendimento sobre saúde e para a 

construção de um sistema de saúde sólido e acessível para todos, fortalecendo 

assim os princípios e diretrizes do SUS e favorecendo um pensamento crítico que 

permita uma efetiva participação popular para o seu desenvolvimento 

(CECCIM,2004; KLEBA,2009). 
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Historicamente, a avaliação do ensino médico iniciou-se nos Estados Unidos 

em 1910, através de Abraham Flexner, cujo relatório trouxe profundas reflexões à 

época sobre a educação superior em saúde. O modelo proposto, para a formação 

médica, cunhava-se, principalmente, no modelo hospitalocêntrico e a abordagem do 

paciente apoiava-se basicamente no processo saúde–doença vislumbrando a visão 

biológica e a história natural das doenças. Faz parte desse modelo o incentivo à 

especialização médica e o incremento tecnológico aos métodos complementares de 

diagnóstico e avanços na terapia medicalizante (CECCIM,2008). 

Entretanto, com o aumento da expectativa de vida e o consequente 

envelhecimento da população ocorre uma ascensão epidemiológica dos agravos de 

caráter crônico-degenerativos. O aumento populacional e o crescimento dos grandes 

centros urbanos provocam a eclosão dos óbitos por causas externas e agravos 

como drogadição e distúrbios psicológicos-psiquiátricos. Simultaneamente, ocorre o 

recrudescimento de doenças infecto-parasitárias e o surgimento de novas infecções, 

as quais têm sua propagação facilitada mundialmente pelo processo de globalização 

(POLÍTICA NACIONAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE,2015; BUSS,2000). 

O Informe Lalonde de 1974, o qual culminou com a Carta de Ottawa (1986), 

Canadá, originou-se justamente da constatação de que apesar de todo o empenho e 

avanço na medicina assistencialista, seu modus operandi não era suficiente para 

diminuir o impacto desses agravos. Por outro lado, observou-se uma transformação 

desse cenário epidemiológico, quando a qualidade de vida melhorava 

gradativamente, através da implementação de políticas públicas de saúde aplicadas 

à realidade socioeconômica e cultural da população (BUSS,2000). 

Paulatinamente, torna-se evidente que a atualização técnico-científica é 

apenas um dos aspectos da qualificação das práticas do profissional de saúde e não 

o seu foco central. A formação engloba aspectos de produção de subjetividade, 

produção de habilidades técnicas e de pensamento e o adequado conhecimento do 

SUS (CECCIM,2004; CECCIM,2008). 

A diretriz de integralidade, característica dos SUS, também se estende à 

formação médica, ou seja: o profissional de saúde deve estar inserido, desde o início 

de sua graduação até sua conclusão, na realidade do sistema de saúde brasileiro. 

Este lhe deve ser familiar. As necessidades de saúde e a cadeia de cuidado 

progressivo à saúde exercem papel singular à aprendizagem e para o 

desenvolvimento do processo de educação permanente (CECCIM,2008). 
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A educação permanente tem conceito amplo e configura-se, para alguns 

educadores, como o desdobramento de vários movimentos de mudança na 

formação dos profissionais de saúde, resultando da análise das construções 

pedagógicas na educação em serviços de saúde, na educação continuada para o 

campo da saúde e na educação formal de profissionais de saúde (CECIM,2005; 

CAROTTA, 2009). 

Portanto o processo de educação permanente é mutável e pode (e deve) ser 

aplicado nos diversos cenários. Todo o cenário tem potencial de aprendizagem. A 

educação permanente é a arte de aprender a aprender com o cotidiano, com a 

equipe de saúde, com a comunidade, com o território. Não é limitado ao período de 

formação, muito pelo contrário, constitui uma ferramenta preciosa a qual deve 

renovar constantemente a atuação da equipe multidisciplinar de saúde e do corpo 

docente (CECIM, 2005; CAROTTA, 2009). 

O perfil do profissional de saúde (médico) brasileiro deve estar em sintonia 

com o perfil demográfico da população brasileira, especialmente da região onde 

atuará. Deve estar apto para solucionar os principais agravos à saúde, de acordo 

com a epidemiologia local, bem como participar ativamente das formulações de 

políticas públicas de saúde e fomentar a participação da comunidade, incentivando, 

portanto, a capacidade de autonomia política e social e desenvolvendo pensamento 

crítico (DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DE MEDICINA, 2014). 

3.2 A PROMOÇÃO DA SAÚDE COMO INTEGRANTE DO PROCESSO DE 

FORMAÇÃO MÉDICA 

O conceito de promoção da saúde foi inicialmente utilizado por Leavell & 

Clark (1976) ao desenvolverem o modelo de história natural das doenças, que 

englobava três níveis de prevenção. Cada nível de prevenção era subdividido em 

outros níveis, de modo que poderia ser feita uma prevenção específica para 

determinada doença baseada no conhecimento de sua história natural (BUSS,2000). 

A prevenção primária constituía o principal alicerce capaz de evitar o 

desenvolvimento de agravos. Elaborada para ser aplicada no período pré-

patogênese, pautava-se, principalmente na proteção específica e era direcionada 

para o indivíduo. A educação em saúde desempenhava o cerne desse processo.  Tal 

abordagem, de valor inestimável, teve papel decisivo para a prevenção de doenças 
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principalmente de caráter infecto-parasitárias, responsáveis maciçamente pelo perfil 

epidemiológico identificado em países em desenvolvimento (BUSS, 2000). 

Porém, a aplicação do modelo de promoção de saúde proposto por Leavell 

& Clark não pôde ser estendida para as doenças crônico-degenerativas. Após a 

segunda revolução epidemiológica, em 1992, o conceito de promoção de saúde 

tornou-se mais amplo e passou a associar-se a medidas preventivas sobre o 

ambiente físico e sobre o estilo de vida e não mais voltadas exclusivamente para o 

indivíduo e suas famílias (BUSS, 2000). 

A modificação de determinados comportamentos de risco responsáveis pelo 

surgimento e desenvolvimento tanto de doenças infecto-parasitárias quanto de 

doenças crônico-degenerativas, abrange a promoção à saúde baseada no indivíduo 

ou no grupo de indivíduos, os quais possuem capacidade de decidir sobre sua 

saúde. Neste cenário, campanhas educativas de esclarecimento à população são 

extremamente elucidativas e eficazes nesse propósito. Porém, são insuficientes e de 

alcance limitado, à medida que se analisa a sociedade em que o indivíduo se 

encontra. Ou seja, o precário acesso à educação, cultura, lazer e, 

consequentemente, a postura pífia como cidadão, pode restringir o direito de obter-

se uma qualidade de vida digna. E, atualmente, sabe-se que a saúde engloba, 

acima de tudo, uma boa qualidade de vida (BUSS, 2000; KLEBA, 2009). 

A promoção da saúde é indissociável, no seu sentido mais amplo, no 

entendimento dos agentes determinantes de saúde e na formulação de políticas 

públicas as quais sejam direcionadas, de fato, para a população em questão (BUSS, 

2000; POLÍTICA NACIONAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, 2015). 

As políticas públicas de saúde têm o papel, em última análise, de facilitar a 

escolha de hábitos de vida saudáveis pela população, ou seja, devem explorar, ao 

máximo, as potencialidades para a obtenção de uma adequada qualidade de vida 

(POLÍTICA NACIONAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, 2015). 

Deve ficar claro que a promoção da saúde não deve ser mais um nível de 

atenção, nem deve corresponder a ações que acontecem anteriormente à 

prevenção. Com esta compreensão não deve se constituir como mais um programa, 

mais uma estrutura organizacional. Ao contrário, se compõe de estratégias que se 

movem transversalmente em todas as políticas, programas e ações do setor saúde, 

numa tentativa de trazer o olhar, a perspectiva da saúde e do desafio de construir a 

integralidade em toda a sua a sua complexidade e singularidade individual e social. 
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Significa ousar na busca de tecnologias (indicadores, planejamento, processos 

avaliativos), que deem conta do desafio da não fragmentação dessas mesmas 

políticas, programas e ações. Mais do que isto, a definição de ações voltadas para a 

promoção da saúde, embora tenha um componente regulatório, deve ser mais 

indutora e estar a serviço do desenvolvimento humano e do processo de 

emancipação da nação (POLÍTICA NACIONAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, 2015). 

As Leis 8080-90 e 8142-90, pertencentes à Constituição de 1988, subsidiam 

a atual concepção de promoção de saúde e detalham a forma e os mecanismos 

para a participação da comunidade na gestão do sistema. Também estabelecem as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde no contexto da 

integralidade da atenção e da gestão descentralizada dos serviços (POLÍTICA 

NACIONAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, 2015; PORTARIA MINISTÉRIO DA 

SAÚDE Nº 2488, 2011). 

Com o intuito de introduzir um novo modelo de atenção orientado para 

promover a saúde, a Norma Operacional Básica do SUS NOB 01-96 apresenta 

como bases para a sua estruturação: a participação da população, não apenas nas 

instâncias formais, mas também dentro dos próprios serviços de atendimento; a 

elaboração de políticas públicas centradas na qualidade de vida das pessoas; 

priorização do modelo epidemiológico considerado reflexo dos problemas de saúde; 

uso de tecnologias de educação e de comunicação social; a construção de uma 

ética coletiva a qual possibilita modificações nos fatores determinantes estimulando 

as pessoas a serem agentes de sua própria saúde e por fim, as intervenções 

ambientais que suscitem articulações intersetoriais para promover, proteger e 

recuperar a saúde (POLÍTICA NACIONAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, 2015). 

Com base no exposto, a NOB 01-96 enfatiza a promoção da saúde como 

pertinente às responsabilidades do SUS. Posteriormente, a Norma Operacional de 

Assistência à Saúde- NOAS, editada através da Portaria nº 95 de 26-01-2001, 

considerou e aprofundou as definições da NOB-96, na medida em que destaca a 

regionalização e o aumento da equidade como necessários para aprofundar o 

processo de descentralização do SUS e introduz a noção de territorialidade na 

identificação de prioridades de intervenção. A territorialidade ultrapassa os limites 

políticos e se traduz na acessibilidade às ações e serviços que possam resolver os 

problemas de saúde do cidadão (BRASIL, 2002).    
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Particularmente em relação às doenças não transmissíveis, apresenta-se a 

Portaria Ministerial nº 1324, de 23-06-2002, que constitui a Comissão Nacional com 

a finalidade de definir e avaliar diretrizes políticas voltadas à promoção da saúde, 

prevenção e controle destas. A política de promoção da saúde tem por objetivos 

atuar para que as condições políticas, econômicas, sociais, culturais e ambientais 

sejam favoráveis à saúde dos indivíduos e da comunidade através da diminuição 

das desigualdades sociais melhorando o acesso às oportunidades e qualificando o 

SUS através da melhor efetividade na abordagem dos problemas de saúde e 

redirecionamento dos recursos (BRASIL, 2002). 

3.3 PAPEL DA  ATENÇÃO À SAÚDE NO PRÉ-NATAL 

A gestação representa um momento singular na vida da mulher. A proposta 

da assistência pré-natal consiste em orientar a paciente nessa etapa especial do seu 

ciclo fisiológico, promover o bem estar do binômio mãe-feto e detectar precocemente 

alterações ou patologias realizando a intervenção necessária de maneira oportuna 

(FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, 2014; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 

Desse modo, o vínculo estabelecido entre a equipe de saúde e a gestante 

não se inicia devido a uma patologia, muito pelo contrário, inicia-se, a princípio, no 

ápice da higidez feminina. 

Nesse cenário, a aproximação da equipe de saúde com o respectivo núcleo 

familiar é facilitada, e o objetivo de conhecer os hábitos de vida desta e, 

consequentemente, da comunidade é permitido (SCHUMMAN, 2014). 

É de mister importância na consulta de pré-natal, na etapa de anamnese, o 

conhecimento de hábitos da paciente como alimentação, realização de atividades 

físicas, profissão e a presença de comportamentos de risco. Essas informações são 

relevantes para o acompanhamento adequado do curso da gestação (FEDERAÇÃO 

BRASILEIRA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, 2014). 

Apresenta-se como uma oportunidade única para a realização de educação 

em saúde e, muitas vezes, reverter hábitos nocivos e realizar o tratamento de 

comorbidades pré-existentes (FRATTESI, 2010; SCHUMMAN, 2014). 

Simultaneamente, é fundamental a formação de parcerias entre as unidades 

básicas de saúde e as instituições relevantes na vida cotidiana da população com o 
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intuito de desenvolver ações intersetoriais. Visto que a obesidade é um transtorno da 

vida moderna, a sua prevenção é indissociável das mudanças de estilo de vida. 

Logo, apenas a existência de um modelo de serviço de saúde assistencialista e, até 

mesmo, um modelo de serviço de saúde restrito as medidas de caráter preventivo, 

são insuficientes para a modificação do cenário epidemiológico atual. As medidas de 

promoção da saúde, através de ações intersetoriais, devem ser formalizadas por 

políticas públicas saudáveis, que sensibilizem a sociedade e, consequentemente, 

gerem uma mudança de postura necessária frente aos determinantes de saúde e 

doença (BUSS, 2000; SILVA, 2010). Tais medidas são a essência para assegurar o 

Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA), a qual atua pautada na análise de 

indicadores de situação alimentar da sociedade através do Sistema de Informação 

em Saúde da Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) (BRASÍLIA,2015). 

Dentro desse contexto, destaca-se a Vigilância Nutricional e Alimentar (VAN) 

como uma das diretrizes integrantes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição 

(PNAN) cuja ação preliminar é reconhecer o estado nutricional da população adscrita 

pela equipe de saúde (BRASÍLIA,2015). 

3.4 EPIDEMIOLOGIA DA OBESIDADE NO PERÍODO GESTACIONAL 

A obesidade é classificada pela OMS como um dos mais importantes 

agravos de saúde mundial, afetando mais de 10% da população adulta e causando a 

morte precoce de mais de 2,8 milhões de pessoas anualmente. Nos últimos 20 anos 

a prevalência da obesidade na população cresceu substancialmente com dados 

demonstrando que mais de 100 milhões de mulheres em idade reprodutiva (definida 

entre 15 e 44 anos) são obesas, e mais de 250 milhões apresentam sobrepeso. À 

medida que a incidência de obesidade aumenta, a obesidade materna se torna um 

dos principais fatores de risco presentes ao longo dos cuidados obstétricos 

(SCHUMMAN, 2014). 

A OMS reconheceu formalmente a obesidade como uma pandemia em 

1997, e até 2008, havia uma estimativa de prevalência de mais 500 milhões de 

pessoas obesas no mundo todo (SIEGA-RIZ, 2013). 

O impacto da obesidade na mulher em idade reprodutiva tem sido de 

particular interesse na última década, em parte com o objetivo de melhorar o 



23 

entendimento acerca do papel exercido pelo peso materno na saúde das futuras 

gerações (SIEGA-RIZ, 2013). 

No Reino Unido, a prevalência de mulheres com IMC normal decresceu de 

49% em 1993 para 41% em 2008. Concomitantemente a proporção de mulheres 

obesas aumentou de 16% para 25% em 2008. Similarmente, nos EUA, havia uma 

estimativa de 35,5% de mulheres obesas em 2007 e um aumento de 70% no 

número de mães afetadas pela obesidade pré-concepcional entre 1994 e 2003. Em 

ambos os países, o aumento da prevalência da obesidade tem sido acompanhado 

pelo aumento da média de ganho de peso durante a gestação (BUSCHUR, 2012). 

No Canadá, a proporção de mulheres obesas e com sobrepeso subiu de 

34% em 1978 para 40% em 1992, e em 2004 foi de 53%. De particular interesse, foi 

o rápido crescimento das taxas de obesidade e sobrepeso entre os adolescentes 

canadenses, nos quais houve um aumento de 100% desde 1978 (SOGC CLINICAL 

PRACTICE GUIDELINE, 2010). 

No Brasil, na década de 1970, os dados do Programa de Assistência Integral 

à Saúde da Mulher pelo Ministério da Saúde (MS), demonstravam uma prevalência 

de baixo peso (índice de massa corporal-IMC < 20 Kg/m²) de 28,1% em mulheres 

entre 18 e 44 anos e de excesso de peso (IMC > ou = a 25 kg/m²) de 19,7%. Esses 

dados evidenciaram uma elevada prevalência de déficit de peso, de forma que as 

três primeiras edições dos manuais de atenção pré-natal publicados no Brasil (1986, 

1988 e 1998) demonstraram uma maior preocupação com as gestantes com 

carências nutricionais (baixo peso, ganho de peso insuficiente e anemia). No ano 

seguinte à divulgação da segunda edição do manual de atenção pré-natal foi 

realizada a Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição que identificou, para o mesmo 

grupo etário, uma redução na prevalência de baixo peso para 18,5% e elevação na 

de excesso de peso para 30,7% (NIQUINI, 2013). 

Atualmente, cerca de 50% das mulheres brasileiras em idade fértil estão 

acima do peso. Nas últimas três décadas houve um aumento de 285% na obesidade 

grau III na população adulta no sudeste brasileiro. Estima-se que no Estado do Rio 

de Janeiro, em torno de 120 mil pessoas possam ser classificadas como portadoras 

de obesidade mórbida, sendo que uma parcela expressiva pode pertencer a 

população de mulheres em idade fértil (CARNEIRO,2014). 

Apesar da relevância epidemiológica representada pela ascensão da 

prevalência da obesidade na população de mulheres em idade fértil no Brasil, ainda 
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são escassos e obsoletos os dados obtidos acerca dessa patologia na população de 

gestantes. 

 

Figura 1: Prevalência de gestantes com sobrepeso e obesidade. Fonte: DATASUS, Informações de 

Saúde (TABNET), Epidemiológicas e Morbidade, Estado Nutricional (SISVAN), Usuários da Atenção 

Básica, Rio de Janeiro: ACESSO EM JUNHO 2016. 

3.5 OBESIDADE E GESTAÇÃO 

A prevalência de sobrepeso e obesidade na população adulta brasileira está 

em ascensão e, particularmente, em mulheres na menacme, a qual representa o 

período de tempo entre a puberdade e a menopausa, quando a função ovariana é 

cíclica (VAZ,2012); a combinação de obesidade e gestação é um problema de saúde 

pública com graves consequências (CARNEIRO,2014). 

A definição de obesidade clinicamente aceita mais frequentemente é o índice 

de massa corporal (IMC). O IMC constitui o peso em quilogramas, dividido pela a 

altura ao quadrado. (Kg/m²). A Organização Mundial da Saúde (OMS) divide o IMC 

em categorias: IMC < 18,5 (baixo IMC); 18,5 < IMC> 24,9 (IMC normal); 25 < IMC > 

29.9 (sobrepeso); 30 <IMC > 34,9 (obesidade classe I); 35< IMC> 39,9 (obesidade 

classe II) e IMC > ou = 40 (obesidade classe III) (OMS, 2000; SOGC CLINICAL 

PRACTICE GUIDELINE, 2010; DIRETRIZES BRASILEIRAS DE OBESIDADE, 2009-

2010). O crescimento da epidemia de obesidade mórbida ocasionou a necessidade 

da criação de uma nova classificação, onde aqueles com IMC iguais ou superiores a 

50 e 60 Kg/m² são considerados, respectivamente, superobesos e 
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supersuperobesos (CARNEIRO, 2014; FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, 2014; GADELHA,2009). 

Entretanto, a definição de obesidade na gestação varia de acordo com os 

autores e inclui também mulheres que estão 110% a 120% acima do peso 

considerado ideal para a paciente ou peso > 91 Kg (200 lbs) ou que apresentam IMC 

> 30 Kg/m². Vale ressaltar que existem poucas referências ou estudos que 

descrevam a prevalência de sobrepeso e obesidade especificamente na população 

de gestantes (SGOC CLINICAL PRACTICE GUIDELINE, 2010). 

As modificações fisiológicas do organismo materno, aliadas ao estilo de vida 

moderno, caracterizado por sedentarismo, alimentação rica em carboidratos e 

gorduras, cotidiano de stress e, por vezes, tabagismo, são responsáveis por 

incrementar o risco cardiovascular e precipitar o surgimento de diabetes durante a 

gestação. Muitas vezes, porém, a paciente já apresenta essas comorbidades no 

período pré-gestacional e a gravidez advém como um fator complicador com 

consequências devastadoras para o binômio mãe-feto (ANDRETO, 2006; ROCHA, 

2015).  

As modificações fisiológicas do organismo materno contribuem para a 

manutenção de uma hiperglicemia com o intuito de prover glicose ao feto de maneira 

adequada.  Com o objetivo de realizar o suprimento adequado de glicose e 

aminoácidos para o concepto, a grávida faz ajustamentos importantes no seu 

metabolismo: não usa mais indiscriminadamente a glicose, e à medida que a 

prenhez evolui, diminui a sua utilização periférica às custas da ação de hormônios 

contra-insulínicos tais como: hormônio lactogênio placentário (HPL), estrogênios, 

progesterona, cortisol, prolactina, glucagon. O HPL estimula diretamente a síntese e 

a produção de insulina, efeito que decresce rapidamente após o parto 

(MONTENEGRO, 2017).  

Ao longo de toda a gestação, as necessidades energéticas do concepto são 

obtidas através da utilização da glicose materna, visto que o fígado fetal não a 

sintetiza. Após a ingestão de glicose há um estado de hiperglicemia prolongada e 

esse mecanismo visa assegurar o suprimento pós-prandial de glicose para o feto.      

Com o auxílio de estrogênios e progestagênios o processo permite a chegada 

contínua de glicose para o concepto. Porém, diferentemente da glicose, a insulina 

não alcança o feto em quantidades significativas. A insulina fetal, todavia, ocupa 

papel importante no seu metabolismo e é possível rastreá-la a partir de 12 semanas 
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de gestação. Essa resposta pode caracterizar resistência periférica à insulina. 

Portanto a gestação representa uma condição dita “diabetogênica” para a paciente 

(MONTENEGRO, 2017; ZUGAIB, 2012). 

Esse processo fica mais evidente a partir do segundo trimestre da gestação, 

quando há aumento de 30% na produção basal de glicose de origem hepática, se 

comparada a valores pré-gravídicos, ratificando o conceito de que a elevação na 

produção hepática de glicose e na produção de insulina, em jejum, constituem 

evidências de redução na sensibilidade à própria insulina (MONTENEGRO, 2017). 

No período pós-prandial verifica-se incremento na resposta insulínica e, 

simultaneamente, queda na sensibilidade. Por volta de 36 semanas de gestação, há 

mais de 50% de redução na sensibilidade à insulina (MONTENEGRO, 2017; 

ZUGAIB, 2012). 

O hiperinsulinismo está ausente naquelas pacientes com limitada 

capacidade de produzir o hormônio como ocorre, por exemplo, no quadro de 

obesidade, e que vão apresentar o diabetes gestacional. (MONTENEGRO, 2016). O 

metabolismo dos lipídeos também sofre alterações na gestação. Ocorre uma 

mobilização de seus depósitos e a concentração de ácidos graxos cresce no 

plasma. Essas alterações parecem estar na dependência de hormônios de ação 

lipolítica: adrenalina, hormônio do crescimento, glucagon, hormônio lactogênio 

placentário. O lactogênio placentário, ao lado de sua ação contra insulínica, pela 

elevação dos ácidos graxos livres que determina (ação lipolítica), faz com que esteja 

diminuída a utilização de glicose pelas células. Entretanto, o hormônio não cruza a 

placenta, eximindo-se, o feto, de seu efeito diabetogênico (MONTENEGRO, 2017; 

ZUGAIB, 2012). 

Nota-se, portanto, que a evolução fisiológica da gestação já propicia 

isoladamente um cenário favorável para a eclosão de diabetes gestacional e 

hiperlipidemia com todas as suas possíveis complicações cardiovasculares. Porém, 

quando a gestante encontra-se hígida, tais modificações são transitórias e regridem 

após o parto e durante o puerpério (MONTENEGRO, 2017). 

A promoção da saúde através de orientações quanto à importância de 

mudanças de estilo de vida deve ser implementada no período pré-gestacional, de 

modo a evitar que a gestante inicie o primeiro trimestre de gestação já apresentando 

sobrepeso e ou obesidade (FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINECOLOGIA E 

OBSTETRÍCIA, 2014;MONTENEGRO, 2017; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012; SOGC 
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CLINICAL PRACTICE GUIDELINE, 2010; BUSCHUR, 2012; SIEGARIZ, 2013; 

SCHUMANN, 2014; KOMINIAREK, 2016). 

Sabe-se que há uma maior incidência de anomalias congênitas em filhos de 

mulheres obesas, e entre as anomalias mais importantes estão os defeitos do tubo 

neural. Isso ocorre porque o excesso de tecido adiposo pode interferir na 

metabolização dos folatos e, assim, o efeito protetor da suplementação com ácido 

fólico não é eficiente nessas pacientes (FRATTESI, 2010; FEDERAÇÃO 

BRASILEIRA DE GINECOLOGA E OBSTETRÍCIA, 2014; GADELHA, 2009; PAIVA, 

2007). Também é provável que esse aumento de malformações encontradas na 

obesidade materna seja uma extensão da teratogênese mediada pela hiperglicemia 

(MONTENEGRO, 2017; PAIVA, 2007). 

Além disso, os estudos constatam um aumento no risco de resultados 

obstétricos desfavoráveis para as gestantes com desvio ponderal pré-gestacional, de 

modo que entre as obesas observou-se um risco expressivo de apresentar 

síndromes hipertensivas da gravidez (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013; REZENDE 

2016; SYNGELAKI, 2011; CIDADE, 2011). Acredita-se que, o aumento do IMC pré-

gestacional, esteja diretamente relacionado ao maior risco de síndromes 

hipertensivas na gestação, podendo ser mediado pela proteína C reativa (um 

potente marcador inflamatório) e triglicerídeos. Outros mediadores presentes podem 

ser o stress oxidativo, a resistência insulínica, a disfunção endotelial ou fatores 

relacionados ao estilo de vida, como qualidade da dieta pré-natal e inatividade física 

(FRATTESI, 2010; GADELHA, 2009; CARNEIRO, 2014). 

São inúmeras as complicações advindas da obesidade na gestação. A 

associação entre obesidade, HAS e doença cardiovascular é claramente conhecida. 

O tecido adiposo pode promover a ativação do sistema renina-angiotensina-

aldosterona, aumento do tônus simpático, além de estar relacionado à produção de 

fatores procoagulação e disfunção endotelial. Ocorre aumento da sobrecarga 

cardíaca também por ação do sistema simpático e pelos efeitos dos hormônios 

leptina, insulina e mediadores inflamatórios levando a diminuição da perfusão 

miocárdica. Foi observado que a pré-eclâmpsia, complicação hipertensiva específica 

da gravidez, tem seu risco quase triplicado em mulheres com IMC de 30 quando 

comparadas àquelas com IMC de 21(FRATTESI, 2010; GADELHA, 2009). A 

gravidez constitui um estado pró-trombótico com aumento dos fatores de coagulação 

I, VII, VIII e X e diminuição da proteína S, inibidor do fibrinogênio, levando ao 
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aumento em cinco vezes no risco de trombose venosa. Se associarmos esta 

gestação com a obesidade, o risco para trombose aumenta em mais duas vezes 

quando se compara com a gestante eutrófica (FRATTESI, 2010). 

 O surgimento do quadro de diabetes gestacional e síndrome metabólica são 

facilitados pelas alterações fisiológicas ocorridas na gestação e a obesidade atua 

como um catalisador desse processo. Portanto, distúrbios endócrinos estão 

diretamente relacionados com o IMC materno (GADELHA, 2009; FRATTESI, 2010; 

CARNEIRO, 2014; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013; MONTENEGRO, 2017; 

SYNGELAKI, 2011; CIDADE, 2011). 

Além disso, há associação da obesidade com quadros tais como síndrome 

da apneia obstrutiva do sono, asma brônquica e agravamento da esteatose hepática 

durante a gestação. A esteatose hepática é uma condição comumente encontrada 

em pacientes obesas (CARNEIRO, 2014). 

O índice de parto cesáreo é maior em mulheres obesas. A causa mais 

comumente associada é a dilatação incompleta da cérvice uterina, o que poderia  

explicar a maior ocorrência de gestações prolongadas, ou seja, que atingem 42 

semanas ou mais, em gestantes com sobrepeso ou obesidade 

(MONTENEGRO,2017; CIDADE,2011). Níveis elevados de colesterol podem 

prejudicar a efetividade das contrações uterinas. A indução do trabalho de parto em 

gestantes obesas dislipidêmicas é prejudicada pela baixa resposta devido à 

diminuição da sensibilidade dos receptores de ocitocina. Outras indicações de parto 

cesáreo são macrossomia fetal e distócia de ombro. As complicações pós-

operatórias também são mais frequentes nessas pacientes. Há aumento do risco de 

deiscências e infecções da ferida operatória, hemorragias pós-parto, endometrite e 

tromboembolismo. Tais intercorrências aumentam o tempo de internação hospitalar 

(GADELHA, 2009; CARNEIRO, 2014; SEBIRE ,2001; KOMINIAREK, 2016; 

KHASHAN, 2009; SOGC CLINICAL PRACTICE GUIDELINE, 2010; SCHUMMAN, 

2014; REZENDE, 2016; CIDADE, 2011; SYNGELAKI, 2011). Complicações 

provenientes do ato anestésico também são mais comuns em pacientes obesas, 

pois há uma maior dificuldade técnica no manejo das vias aéreas ou na realização 

dos bloqueios regionais (GADELHA, 2009; SOGC CLINICAL PRACTICE 

GUIDELINE, 2010; KOMINIAREK, 2016; MONTENEGRO,2017). 

Em relação às complicações fetais, como já citadas anteriormente, a 

obesidade materna está associada à macrossomia fetal, aumento do número de 
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fetos classificados como grandes para idade gestacional (GIG), isto é, apresentando 

peso acima do 90º percentil; prematuridade; natimortos, defeitos congênitos e morte 

perinatal. A ocorrência de parto prematuro em gestantes obesas é elevada já que 

cerca de 25% dos partos pré termo são indicados por problemas obstétricos ou 

médicos maternos.   Consequentemente, está atrelada a um aumento da admissão 

em Unidades de Tratamento Intensivo Neonatal (MONTENEGRO, 2017, 

GADELHA,2009; CARNEIRO,2014; SOCG CLINICAL PRACTICE GUIDELINE,2010, 

BUSCHUR,2012; KHASHAN,2009; KOMINIAREK, 2016; SCHUMANN, 2014). A 

natimortalidade inexplicável na grávida obesa sugere crescimento intrauterino 

restrito (CIR) pelo baixo peso do recém-nascido. O achado de que a obesidade está 

associada a um aumento em cinco vezes na taxa de natimortalidade com disfunção 

placentária histológica corrobora esse dado (MONTENEGRO, 2017). 

Um estudo prospectivo, realizado em 2011 em Londres (King’s College 

Hospital), examinou a associação entre o IMC de gestantes entre 11 e 13 semanas 

de gestação e a gama de desfechos obstétricos desfavoráveis após a correção de 

possíveis fatores de confusão presentes na análise. Verificou-se uma significativa 

contribuição do IMC materno, em adição a características maternas e à história 

obstétrica, na predição de abortamentos de repetição, óbito fetal, pré-eclâmpsia, 

hipertensão gestacional, diabetes gestacional, partos de recém-nascidos grandes ou 

pequenos para a idade gestacional e de parto cesáreo eletivo e de urgência, mas 

não para parto pré-termo espontâneo. O risco para cada complicação gestacional 

aumentou exponencialmente com o aumento do IMC, exceto para o parto de 

pequenos para a idade gestacional, o que diminuiu com o aumento do IMC materno 

(SYNGELAKI, 2011).   

3.6 LINHA DE ATUAÇÃO DO PRÉ-NATAL PARA A GESTANTE COM OBESIDADE 

A OMS reconhece, desde 1999, que a inadequação do estado nutricional na 

gravidez é um dos fatores agravantes da mortalidade materna, e consequentemente, 

da mortalidade infantil; por isso recomenda que o cuidado nutricional deva fazer 

parte do elenco de intervenções para a redução da mortalidade materna 

(SAUNDERS,2013). Cerca de 80 a 90% das gestações evoluem sem complicações, 

sendo consideradas de baixo risco, porém 10 a 20% dessas são diagnosticadas 

como de alto risco, definidas segundo Saunders (2013 apud MINISTÉRIO DA 
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SAÚDE,2010) como aquelas nas quais “a vida ou a saúde da mãe e/ou do recém-

nascido têm maiores chances de serem atingidas que as da média da população 

considerada”. Tal condição pode associar-se a altas taxas de mortalidade materna e 

fetal (SAUNDERS, 2013). 

 A assistência pré-natal baseia-se em três linhas de atuação: no 

rastreamento das gestantes de alto risco, em ações profiláticas específicas para a 

gestante e o feto e na educação em saúde. A identificação de alterações na 

normalidade esperada no curso do pré-natal e seu encaminhamento adequado, para 

um acompanhamento especializado, representam o principal elemento na prevenção 

da morbimortalidade materna e infantil (FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, 2014). 

Apesar da obesidade no período gestacional representar um grave problema 

de saúde pública mundial, ainda não existe um protocolo unânime que norteie o 

manejo e os cuidados específicos direcionados para a população em questão. 

Um estudo de revisão com levantamento das principais diretrizes mundiais, 

realizado em 2014, averiguou a existência de um número limitado de protocolos 

referentes à obesidade materna e ao ganho excessivo de peso durante a gestação 

(SCHUMANN, 2014). As pacientes obesas que pretendem conceber e as gestantes 

devem ser esclarecidas das potenciais complicações da obesidade durante a 

gestação (FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ASSOCIAÇÕES DE GINECOLOGIA E 

OBSTETRÍCIA, 2014). 

 Em 1990, o Institute of Medicine (IOM) nos Estados Unidos, publicou um 

documento recomendando que o ganho de peso durante a gestação fosse 

diferenciado segundo o estado nutricional pré-gestacional. Tais recomendações 

foram propostas com o objetivo de restabelecer os estoques de gordura corporal em 

mulheres desnutridas e minimizar os ganhos de gordura em mulheres obesas, 

porém não estabeleceu um limite máximo de ganho de peso para este subgrupo 

(FILHO, 2006; BUSCHUR, 2012). 

Porém, sob o contexto da epidemia de obesidade nos Estados Unidos, o 

IOM desenvolveu um novo protocolo de ganho ponderal na gestação, em 2009, 

baseado nas evidências da literatura mais recentes na época. O novo protocolo 

difere do anterior, publicado em 1990, por produzir uma recomendação específica 

para ganho de peso em pacientes obesas, a qual se baseia na classificação de peso 

pré-gestacional. Tais categorias de classificação encontram-se de acordo com as 
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atuais definições de categorias de IMC da OMS (SIEGA-RIZ, 2013). As 

recomendações para ganho de peso são pautadas no IMC pré-gravídico e decresce 

conforme aumenta o IMC. Portanto gestantes com IMC normal podem ganhar de 

11,5 a 16 kg ao longo da gestação; enquanto gestantes com IMC classificado como 

sobrepeso devem ganhar entre 7 e 11,5 kg; entretanto, para os três subgrupos de 

obesidade, as recomendações de ganho gestacional são as mesmas, isto é: 5 a 9 

Kg. Além disso, o protocolo de 2009, foi extremamente importante ao destacar a 

necessidade de realizar estudos randomizados para ajudar as pacientes a ganharem 

peso de maneira adequada, dadas as associações, verificadas pelo estudo, entre 

ganho ponderal e desfechos deletérios para a saúde da mãe e do feto (SIEGA-RIZ, 

2013). Embora o protocolo de 2009 apresente orientações mais específicas, este foi 

concebido para pacientes com obesidade grau I, ou seja, para pacientes com IMC 

entre 30 e 35 Kg/m², portanto suas recomendações ainda não se aplicam para os 

demais graus de obesidade. Do mesmo modo, o protocolo não sustenta 

recomendações para perda de peso durante o período gestacional, 

independentemente do IMC, devido a escassez de evidências científicas de suporte 

(SIEGA-RIZ, 2013). Outro aspecto relevante observado é que o maior ganho de 

peso, segundo as novas diretrizes adotadas nesse protocolo, ocorre justamente 

entre as gestantes com sobrepeso e com obesidade e até mesmo entre as gestantes 

com IMC normal. 

 Ainda que o IOM recomende veementemente o ganho ponderal racional 

durante a gestação, há pouca informação em como alcançar tais metas. Segundo o 

protocolo, o profissional de saúde deve incentivar a paciente a alcançar o IMC ideal 

no período pré-gestacional e, uma vez grávida, esta deve realizar um programa de 

dieta individualizado para cada caso. Persistindo o quadro, a recomendação é para a 

investigação de patologias que cursem com ganho de peso excessivo (BUSCHUR, 

2012). 

 American Congress of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), nos 

Estados Unidos e Royal College of Obstetricians and Gynecologists (RCOG), no 

Reino Unido apoiam as diretrizes da IOM e acrescentam a recomendação de realizar 

atividades físicas, principalmente no período pré-gestacional, e diariamente, por 30 

minutos, durante a gestação (BUSCHUR, 2012). 

Já a Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Canadá (SOGC) aprovou 

em 2010, o “Clinical Practice Guideline” com a finalidade de implantar 
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recomendações para o aconselhamento e o manejo de gestantes obesas, pautado 

na avaliação do impacto da obesidade materna na provisão dos cuidados 

gestacionais e intraparto, mortalidade e morbidade materna assim como mortalidade 

e morbidade perinatais (SOGC CLINICAL PRACTICE GUIDELINES, 2010). 

Dentre as principais recomendações, destacam-se a realização de exames 

periódicos de saúde e de consultas de cuidados ginecológicos prévios à gestação e 

oferecer oportunidades para o alcance da perda de peso necessária antes da 

concepção. As mulheres devem ser estimuladas a iniciar a gestação com o IMC < 30 

Kg/m² e, idealmente, < 25 Kg/m². 

 IMC deve ser calculado através do peso e da altura pré-gestacionais. 

Aquelas com IMC pré-gravídico > 30 Kg/m² são consideradas obesas. Essa 

informação é útil no aconselhamento das pacientes acerca dos riscos obstétricos 

associados à obesidade. 

As gestantes obesas devem receber aconselhamento sobre o ganho de 

peso, nutrição e opções alimentares. 

As mulheres obesas devem ser advertidas de que elas estão sob maiores 

riscos de complicações clínicas, tais como: doenças cardíacas, doenças 

pulmonares, hipertensão gestacional, diabetes gestacional e apneia obstrutiva do 

sono. Exercícios regulares durante a gestação podem ajudar a reduzir alguns 

desses riscos. 

Pacientes obesas devem ser advertidas que seus conceptos estão sob 

maior risco de apresentarem anomalias congênitas e um rastreio apropriado é 

aconselhado. 

Providências para os cuidados obstétricos devem levar o IMC em 

consideração à época de realização de avaliação da morfologia fetal no segundo 

trimestre. A avaliação anatômica entre 20 a 22 semanas pode ser uma boa opção 

para as gestantes obesas. 

Gestantes obesas têm uma maior chance de serem submetidas à parto 

cesáreo e o êxito de um parto vaginal, após um parto cesáreo, decresce. 

Uma consulta pré-anestésica durante a gestação deve ser considerada para 

rever as opções anestésicas e formular um plano de substituição para a anestesia 

de bloqueio, caso seja a via escolhida. 

O risco de tromboembolismo para cada paciente obesa deve ser avaliado. 

Em alguns casos selecionados a profilaxia para trombose deve ser considerada. 
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No Brasil, no Manual Técnico de Assistência Pré-Natal, publicado pelo MS 

em 2000, apesar de mantida a preocupação com as carências nutricionais, foi 

incluído que as gestantes com inadequação do estado nutricional (tanto abaixo 

quanto acima do recomendado) deveriam ter remarcação de consultas em intervalo 

menor, além de ser listado, entre os exames de rotina, o de glicemia de jejum 

(NIQUINI, 2013). Em 2005, foi lançada pelo MS uma nova versão do Manual de Pré-

Natal e Puerpério, reimpresso em 2006, que passou a dar ênfase similar aos 

problemas nutricionais ocasionados por insuficiência e excesso de nutrientes. 

Mantendo esse mesmo foco, em 2012, o MS lançou o Caderno de Atenção Básica 

do Pré-Natal de Baixo Risco, que passou a recomendar o teste de tolerância oral a 

glicose para as gestantes com glicemia de jejum > 85 mg/dl ou com fatores de risco 

específicos. Além disso, trouxe a descrição detalhada de orientações alimentares 

para as gestantes, o que ressalta a preocupação do MS com os distúrbios 

nutricionais gestacionais (NIQUINI, 2013; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 

Ficou explícito, nesses dois últimos manuais, que os problemas-alvo da 

atenção nutricional no pré-natal, com elevada magnitude na população brasileira, 

são os distúrbios nutricionais gestacionais (baixo peso, sobrepeso e obesidade, 

ganho de peso abaixo ou acima do adequado) e doenças associadas à alimentação 

e nutrição, tais como hipertensão e diabetes mellitus (NIQUINI, 2013). 

Além das complicações maternas advindas com a obesidade, sabe-se que o 

ganho de peso na gestação está diretamente relacionado ao peso fetal ao nascer, o 

qual impacta na morbimortalidade neonatal e pode acarretar risco futuro de 

desenvolvimento de diabetes, hipertensão e patologias cardiovasculares na vida 

adulta (FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, 2014). 

No tocante ao manejo da obesidade materna, pode-se dividir a gestação em 

estágios no intuito de otimizar o cuidado. Tais estágios são: pré-gestacional; 

anteparto (com vistas à mãe); anteparto (com vistas ao feto), intraparto e pós-parto 

(SCHUMANN, 2014). 

O início da assistência pré-natal deve ocorrer imediatamente após a 

confirmação do diagnóstico de gravidez, preferencialmente até a 16ª semana. As 

gestantes devem realizar, no mínimo, quatro consultas com o nutricionista ao longo 

da gestação, preferencialmente, a primeira ocorrendo concomitante ao início do pré-

natal, tendo em vista o efeito protetor do cuidado nutricional no resultado da gravidez 

(SAUNDERS, 2013). 
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A avaliação antropométrica materna deve ocorrer em todas as consultas da 

assistência pré-natal. Os procedimentos recomendados pelo MS para a avaliação do 

estado nutricional da gestante são, inicialmente: a obtenção do peso pré-gestacional 

ou inicial, quando disponível, aferição do peso atual e da estatura materna e o 

cálculo da idade gestacional. Vale ressaltar que a programação do ganho de peso 

gestacional deve ocorrer ainda no primeiro trimestre (até 14 semanas de gestação), 

pois os estudos indicam o seu impacto no peso ao nascer (SAUNDERS, 2013; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013; SYNGELAKI, 2011). 

Para as gestantes adultas que iniciam o pré-natal antes de 14 semanas, 

deve-se calcular o IMC pré-gestacional, consultar os pontos de corte e a 

classificação apresentada na TABELA 1. Em função do estado nutricional pré- 

gestacional, estime o ganho de peso total até o fim da gestação. Para cada situação 

nutricional inicial (baixo peso, adequado, sobrepeso ou obesidade) há uma faixa de 

peso recomendada.  Para gestantes que iniciam tardiamente o pré-natal, pode-se 

consultar a tabela IMC de acordo com a idade gestacional (TABELA 2). 

Outra forma de avaliação do peso gestacional é realizada através do 

acompanhamento do ganho de peso por trimestre. As gestantes com sobrepeso 

devem ganhar até 0,9 kg no primeiro trimestre e as obesas não necessitam ganhar 

peso. Já no segundo e terceiro trimestres, as gestantes com sobrepeso e obesas 

devem ganhar respectivamente, até 0,3 kg/semana e 0,2 Kg/semana (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2013; FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINECOLOGIA E 

OBSTETRÍCIA,2014). 

Tabela 1 – Ganho de peso recomendado de acordo com o IMC materno pré- gestacional 

 

Fonte: FEBRASGO 2014. 
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Tabela 2 – Diagnóstico nutricional da gestante conforme o IMC e a idade gestacional. Fonte: FEBRASGO 2014 

 

 

O ganho de peso na gravidez de evolução normal é composto por: feto: 3,2 

a 3,3 Kg; gordura: 2,7 a 3,6 Kg; volume sanguíneo: 1,4 a 1,8 Kg, fluidos 0,9 a 1,4 kg, 

líquido amniótico 0,9 Kg, aumento mamário: 0,45 a 1,4 Kg; hipertrofia uterina: 0,9 Kg 

e placenta: 0,7 kg (FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINECOLOGIA E 

OBSTETRÍCIA, 2014). A soma desses valores resulta em intervalos que variam de 

10,4 a 14,3 Kg, em linhas gerais, entretanto, as recomendações de ganho de peso, 

segundo o IOM, como já dito anteriormente, variam de acordo com o IMC da 

paciente (FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA,2014). 
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Nos casos de sobrepeso e obesidade, deve-se investigar a obesidade pré- 

gestacional, casos de edema, polidrâmnio, macrossomia e gravidez múltipla. Dê 

orientação nutricional a gestante, visando à promoção do peso adequado e de 

hábitos alimentares saudáveis, ressaltando que no período gestacional, não se deve 

perder peso, pois é desejável mantê-lo. Remarque a consulta em intervalo menor do 

que o fixado no calendário habitual. Caso necessário, é interessante discutir o caso 

com profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) (MINISTERIO DA 

SAÚDE, 2013). 

Para fins de avaliação na prática clínica, são utilizados índices calculados 

através do peso, da altura e da idade gestacional como indicadores do estado 

nutricional. Os três tipos de métodos classificatórios mais utilizados são: a curva 

ponderal da gestante (curva de Rosso), a curva do Centro Latino Americano de 

Perinatologia (CLAP) e o método de Atalah (FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, 2014).  

A curva de Rosso é composta por dois instrumentos gráficos. Mesmo 

apresentando especificidade e valores preditivos baixos, foi adotada pelo Ministério 

da Saúde em 1980 com o objetivo de reduzir as taxas de baixo peso ao nascer, que 

na época eram elevadas, porém ainda continuam preocupantes. A curva resultou da 

validação de um modelo gráfico que considerou um ganho ponderal de 20% em 

relação ao peso ideal para estatura no início da gravidez, como suficiente para 

garantir um crescimento fetal máximo (FIGURA 2: CURVA DE ROSSO) 

(FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, 2014).  A curva 

adotada pelo Ministério da Saúde, em 2000, é a curva da CLAP, a qual classifica o 

estado nutricional por idade gestacional segundo um gestograma onde os valores 

normais situam-se entre os percentis 25 e 90 (FIGURA 3 – CURVA DE CLAP) 

(FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, 2014). 
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Figura 2 – Gráfico para monitoramento da evolução ponderal em gestantes (curva de Rosso). 

Fonte: FEBRASGO:2014. 
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Figura 3 – Gráfico para monitoração da evolução ponderal em gestantes (CLAP). Fonte: FEBRASGO 

2014 

A curva de Atalah (FIGURA 4), adotada pelo Ministério da Saúde em 2004  

relaciona o IMC por idade gestacional diferentemente da curva de Rosso que 

objetiva reduzir os riscos nutricionais apenas para o feto.  A curva de Atalah baseia-

se em dados epidemiológicos relevantes como a redução da desnutrição materna, 

acompanhada pelo aumento da prevalência da obesidade e pela redução da 

incidência de baixo peso ao nascer (FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINECOLOGIA 

E OBSTETRÍCIA,2014). O acompanhamento do IMC por semana gestacional, 

segundo esta curva, tem sido realizado conjuntamente com as recomendações para 

ganho de peso gestacional do IOM. Ele recomenda o ganho de peso gestacional 

ideal de acordo com o estado nutricional inicial da gestante, definido com base em 

categorias de IMC pré-gestacional (FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINECOLOGIA 

E OBSTETRÍCIA, 2014). O gráfico de acompanhamento do IMC de acordo com a 

idade gestacional também está presente no cartão da gestante fornecido pelo 

Ministério da Saúde, conforme visualizado no ANEXO A. 
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Figura 4: Acompanhamento do ganho ponderal por idade gestacional (Curva de Atalah). Fonte: 

FEBRASGO 2014. 

 

 A aferição do peso da gestante e o acompanhamento das modificações 

ocorridas ao longo da gestação é parte fundamental da assistência pré-natal. A 

detecção de alterações na curva de peso possibilita a adoção de medidas para a 

reversão do quadro de sobrepeso e ou obesidade e com isso evitar desfechos 

prejudiciais para a mãe e para o feto (FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, 2014, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013; ROCHA, 

2015). 

Quando a paciente inicia o acompanhamento pré-natal após a 14ª semana 

de gestação, utilizam-se os dados obtidos na primeira consulta, ainda que seja após 

o período recomendado. Dessa maneira, obtém-se o IMC gestacional. Nesse caso, 

após o cálculo do IMC gestacional, deve-se realizar o diagnóstico nutricional 
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utilizando a TABELA 2.  Deve-se localizar na primeira coluna a semana gestacional e 

identificar nas colunas seguintes, em que faixa está situado o IMC da gestante 

adulta. Em seguida, após calculado o IMC gestacional, programar os ganhos de 

peso semanal e total, conforme cada situação nutricional inicial (BP,A,S,O), como 

descrito nas tabelas 1 e 2  (SAUNDERS,2013). 

A avaliação antropométrica nas consultas nas consultas subsequentes pode 

ser realizada com base nesses dois instrumentos: 

Ganho de peso recomendado (Kg) na gestação, segundo o estado 

nutricional inicial. 

Evolução do IMC segundo a idade gestacional (com atenção ao traçado da 

curva). Considerar: 

Traçado ascendente: estado nutricional adequado 

Traçado horizontal ou descendente: estado nutricional inadequado (gestante 

de risco). 

As recomendações de inclinação da curva de IMC por semana de gestação 

são apresentadas na tabela 3 e na figura 5: 

Tabela 3: Descrição da inclinação ideal da curva de IMC na gestação. 

Estado Nutricional 

Inicial 

 

Traçado Recomendado da curva ao longo da gestação 

 

BP 

Inclinação maior que a curva que delimita a parte inferior da faixa 

de estado nutricional A 

 

A 

Inclinação paralela às curvas que delimitam a área de estado 

nutricional A 

 

S 

Inclinação ascendente semelhante à da curva que delimita a parte 

inferior da faixa de S ou à curva que delimita a parte superior 

dessa faixa, a depender do seu estado nutricional inicial. 

O Inclinação semelhante ou inferior, desde que ascendente, à curva 

que delimita a parte inferior da faixa de O. 

• FONTE: FEBRASGO, 2014 
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Figura 5: Descrição e ilustração da curva de ganho ponderal pela curva de Atalah. Fonte: 

FEBRASGO, 2014. 

 

Mulheres que ganham peso dentro dos limites propostos têm menos 

chances de ter filhos nos extremos de peso para a idade gestacional (FEDERAÇÃO 

BRASILEIRA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, 2014). 

A utilização do dado de peso pré-gestacional torna-se cada vez mais 

relevante ao constatar que as mulheres com elevado IMC pré-gestacional, apesar de 

adquirirem peso num valor absoluto baixo, ainda apresentam um ganho acima do 
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recomendado para o IMC inicial (FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINECOLOGIA E 

OBSTETRÍCIA, 2014; GOMES, 2013; BUSCHUR,2012). 

Dado importante para o adequado acompanhamento pré-natal da gestante 

obesa diz respeito à presença de insumos apropriados. Ou seja, a balança para a 

medida do peso corporal deve suportar paciente com peso com mais de 150 kg. 

Aparelhos específicos para a aferição de pressão arterial são fundamentais. O 

manguito deve ser suficientemente grande para a circunferência do braço da 

gestante. A fita métrica deve ter, no mínimo, 120 cm de comprimento e a 

circunferência abdominal (CA) da gestante deve ser medida na primeira consulta de 

pré-natal ou até 12 semanas (FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINECOLOGIA E 

OBSTETRÍCIA, 2014; FRATTESI, 2010). 

De aplicação restrita na consulta rotineira de pré-natal, a medida da 

circunferência abdominal (CA) pré-gestacional correlaciona-se com o aumento do 

risco de complicações hipertensivas durante a gestação. O índice de gordura 

visceral é diretamente proporcional ao risco de desenvolver síndromes hipertensivas. 

A CA é um marcador sensível e confiável como preditor de riscos cardiovasculares 

durante a gestação quando comparado com o índice de massa corporal. (IMC) 

Sattar et al. avaliaram o risco de complicações hipertensivas na gestação associada 

com CA > ou = a 80 cm, medida no primeiro trimestre de gestação, e o risco de 

desenvolver síndromes hipertensivas foi o dobro e o de pré-eclâmpsia, o triplo 

(FRATTESI,2010). 

Em relação à aferição da altura do fundo uterino, esta pode ser medida com 

a paciente em posição supina, quando há presença de abdome em avental. Da 

mesma maneira, a ausculta dos batimentos cardíacos fetais pode ser feita nessa 

posição ou em decúbito lateral, pois melhora a sensibilidade do exame 

(FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, 2014). 

As gestantes obesas devem ser rastreadas para diabetes na gestação, à 

época de sua apresentação para o atendimento pré-natal (FEDERAÇÃO 

BRASILEIRA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, 2014). 

Como já dito ao longo desse capítulo, a gestação em pacientes com 

obesidade é classificada como uma gestação de alto risco, pois pode desencadear 

complicações tanto no evolver da gestação quanto no puerpério, podendo culminar, 

inclusive, com óbito materno e/ou fetal. Sua abordagem durante o pré-natal deve ser 
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realizada por uma equipe multidisciplinar capacitada (CARNEIRO, 2014; GADELHA, 

2009). 

Dentro do contexto epidemiológico de aumento da incidência da obesidade, 

surge também a necessidade de uma abordagem diferenciada para as pacientes 

que realizaram cirurgias bariátricas e que desejam engravidar posteriormente. Tais 

pacientes devem ser orientadas a evitar a gestação durante um período mínimo de 

12 a 18 meses de pós-operatório. O respeito a essa recomendação é de vital 

importância visto que os procedimentos bariátricos implicam em alguns problemas 

que não podem ser negligenciados e exigem conhecimento diferenciado. Diferentes 

técnicas são descritas e podem conduzir a problemas disabsortivos, como 

deficiências de várias vitaminas, herniações, torções intestinais, entre outras 

intercorrências. É importante analisar os efeitos da gravidez nas mulheres 

submetidas a tais cirurgias e os efeitos destas sobre a gravidez (MONTENEGRO, 

2017; CARNEIRO, 2014; FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINECOLOGIA E 

OBSTETRÍCIA,2014). De acordo com esse pensamento, um estudo tipo meta-

análise foi realizado em 2014 com o intuito de revisar a literatura atual e avaliar 

quantitativamente os resultados obstétricos e neonatais em gestantes que foram 

submetidas à cirurgia bariátrica. Os achados demonstraram que essas pacientes, 

comparadas com o grupo controle (gestantes que não foram submetidas a cirurgia 

bariátrica), apresentaram um decréscimo na incidência de pré-eclâmpsia, diabetes 

gestacional e recém-nascidos grandes para a idade gestacional, por outro lado, 

houve um aumento na incidência de recém-nascidos pequenos para a idade 

gestacional, partos pré-termos, admissões em Unidades de Terapia Intensiva 

Neonatal, anemia materna e não houve diferença estatística significativa na 

incidência de parto cesáreo e de mortalidade perinatal (GALAZIS,2014). 

Tão importante quanto as possíveis repercussões obstétricas e neonatais na 

gestação associada à obesidade, está o impacto econômico na evolução da 

gestação e no puerpério.  É realizado um número maior de exames de pré-natal, 

inclusive mais específicos e, portanto, de custo mais elevado. Há aumento das taxas 

de partos operatórios e consequentemente aumento das complicações inerentes ao 

procedimento. Invariavelmente isto aumenta o tempo internação hospitalar. 

Concomitantemente há aumento das internações em Unidades de Terapia Intensiva 

tanto para a mãe quanto para o recém-nascido (CARNEIRO, 2014; GALTIER-

DEREURE, 2000). 
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Dadas as repercussões na saúde da mãe e de seu filho, as alterações 

nutricionais necessitam ser compreendidas e trabalhadas na atenção básica, na 

lógica da integração com os programas de saúde materno-infantil, com vistas à 

melhoria do resultado obstétrico: redução dos índices de mortalidade e morbidade 

materna, melhoria das condições de nascimento (baixo peso ao nascer e 

prematuridade) e mortalidade perinatal (PADILHA, 2007). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo descritivo, qualitativo e quantitativo, através da 

realização de uma entrevista semiestruturada e, posteriormente, um estudo analítico 

transversal com a aplicação de um questionário estruturado, o qual foi distribuído 

para os estudantes de medicina da Universidade Estácio de Sá e UNIFESO após 

cursarem a disciplina de “SAÚDE DA MULHER” e após o término do internato em 

Obstetrícia.  

O tamanho da amostra foi determinado pela fórmula de estimativa da 

proporção populacional (Levin, 1987), que utiliza a seguinte fórmula: 

 

Onde: 

n = Número de indivíduos na amostra.  

Zα/2 = Valor crítico que corresponde ao grau de confiança desejado. 

Z95%=1,96.  

p = Proporção populacional de indivíduos que pertence a categoria a qual  

estamos interessados em estudar.  

q = Proporção populacional de indivíduos que NÃO pertencem à categoria 

que estamos interessados em estudar (q = 1 – p).  

E = Margem de erro ou ERRO MÁXIMO DE ESTIMATIVA. Identifica a 

diferença máxima entre a PROPORÇÃO AMOSTRAL e a verdadeira PROPORÇÃO 

POPULACIONAL (p), usualmente definida em 5%. 

Este trabalho teve por intenção medir os conhecimentos dos estudantes do 

curso de medicina imediatamente após terem sido expostos à teoria ou prática 

relativas ao tema com estudantes que concluíram o 5º ou 6º períodos do curso, ou 

estudantes que se encontrem no 11º e 12º períodos do internato, perfazendo um 

total de 3 períodos de 12 possíveis, ou p=25% dos estudantes expostos ao tema no 

curso regular de medicina. 

Para estimar o tamanho da amostra, utilizou-se a seguinte fórmula: 

n = 1,962 x 25% x 75% / 0,052 = 288 estudantes 
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4.1 CENÁRIO DA PESQUISA 

Como já mencionado anteriormente, os cenários de pesquisa escolhidos 

foram duas universidades particulares: Universidade Estácio de Sá e UNIFESO, 

localizadas respectivamente no município do Rio de Janeiro e na cidade de 

Teresópolis (região serrana do Estado do Rio de Janeiro).  

A primeira universidade foi escolhida por apresentar um curso de medicina 

com estrutura curricular tradicional, caracterizada por disciplinas distribuídas ao 

longo de oito períodos, sendo os quatro últimos representados pelo internato 

hospitalar, sendo hoje a instituição que possui maior número de estudantes de 

medicina do Rio de Janeiro, por possuir 2 campi, com cerca de 2500 alunos. Os 

alunos cursam a disciplina Saúde da Mulher em dois momentos: no quinto período 

(Saúde da Mulher I - aspetos da ginecologia) e no sexto período (Saúde da Mulher 

II- obstetrícia) conjuntamente com outras disciplinas distribuídas nesses períodos. O 

método de ensino é considerado híbrido, pois consiste em disciplinas tradicionais 

articuladas com a inserção de estratégias de metodologias ativas. Por exemplo, a 

disciplina “Seminário Integrado”, consiste numa abordagem articulada de todas as 

disciplinas presentes em cada período e também exerce avaliação do aluno. Além 

disso, os alunos cursam a disciplina “Saúde da Família”, desde o primeiro período 

do curso. Nos quinto e sexto períodos, a disciplina “Saúde da Família” é direcionada 

para o ciclo de vida da mulher, no sentido de se articular com as disciplinas “Saúde 

da Mulher I” e “Saúde da Mulher II”, caracterizando uma metodologia híbrida 

(UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ, 2016). 

A segunda universidade (UNIFESO) oferece o curso de medicina pautado na 

estrutura curricular denominada “Aprendizado Baseado em Problemas”, também 

subdividido em doze períodos, sendo os quatro últimos também constituídos pelo 

internato. Este modelo de ensino, denominado PBL ou APB (Aprendizado Baseado 

em Problemas), enfatiza a importância da participação ativa do aluno na 

incorporação do conhecimento, valoriza o seu conhecimento prévio do assunto a ser 

abordado e utiliza essa experiência como motivadora para o aprendizado. Nesse 

contexto, há uma maior inserção em cenários reais de prática acarretando um 

contato mais precoce do estudante de medicina com as unidades de saúde e a 

comunidade. Para o desenvolvimento dessa metodologia, elabora-se um currículo 

integrado e integrador e, especificamente, na UNIFESO, da seguinte forma: do 
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primeiro ao quarto período baseados nos ciclos de vida e depois do quinto ao oitavo 

em apresentações clínicas. O internato é constituído pelos 9°, 10°, 11° e 12° 

períodos, da seguinte forma: o nono período é dividido em duas etapas: participação 

na Estratégia de Saúde da Família (Unidades Básicas de Saúde da Família da 

cidade de Teresópolis) e outra com participação em internato eletivo na área de 

escolha do aluno. Em seguida, os três últimos períodos representam o internato 

hospitalar, sendo o décimo período realizado no Hospital Geral de Bonsucesso (no 

município do Rio de Janeiro) e os dois últimos (décimo primeiro e décimo segundo 

períodos) realizados no Hospital das Clínicas de Teresópolis Costantino Ottaviano 

(HCTCO) em Teresópolis.  Especificamente o quinto período é constituído pelo 

estudo da “Saúde da Mulher”, onde os alunos participam de atividades de 

atendimento ambulatorial de ginecologia e de atividades em enfermaria na unidade 

materno-infantil do HCTCO, além dos cenários de grupos tutoriais, laboratório de 

habilidades e instrutorias voltados para o tema “Saúde da Mulher” (FUNDAÇÃO 

EDUCACIONAL SERRA DOS ÓRGÃOS, 2016). 

4.2 SUJEITOS DA PESQUISA 

O estudo foi realizado com alunos do curso de medicina das universidades 

Estácio de Sá e UNIFESO após cursarem a disciplina/ período onde a Saúde da 

Mulher é abordada e após concluírem o internato em Ginecologia-Obstetrícia.  

Então, dentro dessa população de estudo, constituída por alunos egressos 

da disciplina “Saúde da Mulher” e do internato de ambas as universidades, foram 

selecionadas algumas características para critério de inclusão no estudo, como 

aprovação na disciplina de Saúde da Mulher ou similar e no internato em 

Ginecologia-Obstetrícia da respectiva universidade.  

Por outro lado, foram excluídos do estudo os alunos que tivessem sido 

transferidos para as respectivas universidades durante o transcorrer da disciplina de 

Saúde da Mulher e do internato em Ginecologia-Obstetrícia ou que na transferência 

tivessem sido isentos dessas disciplinas por já as terem cursado em outra instituição 

de ensino. 

A aplicação dos questionários e das entrevistas ocorreu no ambiente das 

universidades, ou seja, nas salas de aula e também nos hospitais-escola, cenários 

do internato. 
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4.3 INSTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

Foi realizada uma entrevista através de um roteiro semi-estruturado, 

(APÊNDICE 1) aplicada aos alunos ao término da disciplina “Saúde da Mulher,” 

presente em ambas as universidades e após a conclusão do internato na disciplina 

de Obstetrícia destas universidades. A aplicação da entrevista teve o intuito de 

captar núcleos de sentidos para a análise de conhecimentos e práticas acerca do 

tema “obesidade e ganho de peso na gestação” e a pesquisadora se preocupou em 

mostrar ao entrevistado a importância da participação com seriedade neste 

momento. Visava analisar o conhecimento e as práticas dos alunos entrevistados, 

bem como conhecer a sua percepção acerca do tema. As respostas foram 

registradas através de gravação e posteriormente transcritas e estudadas à luz das 

referências bibliográficas pesquisadas. Foram realizadas 22 entrevistas assim 

distribuídas: 05 entrevistas com alunos da graduação da UNESA, 05 entrevistas com 

alunos do internato da UNESA, 06 entrevistas com alunos da graduação da 

UNIFESO e 06 entrevistas com alunos do internato da UNIFESO no período 

compreendido entre 13 de abril de 2017 e 26 de maio de 2017. As entrevistas foram 

realizadas nas respectivas universidades, individualmente e em salas reservadas. 

Todas as entrevistas foram gravadas, após autorização do aluno e assinatura do 

termo de consentimento livre e esclarecido entregue antes do início da entrevista. 

Cada entrevista durou cerca de 15 minutos.  

 A segunda etapa da pesquisa consistiu na aplicação de um questionário 

(APÊNDICE 2), desenvolvido especificamente para essa investigação, após busca 

na literatura científica por ferramentas que atendessem os objetivos da pesquisa, as 

quais não foram encontradas. Foi de autopreenchimento, em língua portuguesa, 

constituído por vinte questões, para averiguar o conhecimento dos estudantes de 

medicina acerca do assunto “obesidade e ganho de peso na gestação” visando 

contemplar o tema em todos os aspectos. Para cada um desses aspectos, foram 

elaboradas afirmativas que englobassem os conhecimentos necessários para 

reconhecimento da situação e resolução de questões de cunho teórico e prático na 

assistência pré-natal. Toda a afirmativa ou pergunta apresentou como opção de 

resposta a assertiva “não sei responder” (letra E) (NOMURA, 2014). O objetivo para 

a existência de tal opção foi que o estudante respondesse o questionário da maneira 

mais sincera possível, evitando-se, ao máximo a resposta aleatória para a questão. 
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A parte inicial consistiu no preenchimento de dados individuais do estudante (perfil 

sócio-demográfico) e, em seguida, as questões foram categorizadas em 

“conhecimentos” e “práticas”. Entendemos que houve a necessidade de utilização 

destas duas etapas do estudo para uma triangulação da discussão sobre o tema 

visando o alcance dos objetivos da pesquisa. Observamos também que a 

metodologia por si só não garantiu o esgotamento do estudo, mas poderá iluminar 

aspectos relevantes a serem refletidos sobre o tema em outros estudos porvir. 

Os questionários foram aplicados nas respectivas universidades, em dias de 

avaliação de disciplinas ou do internato, e os alunos os preencheram após o término 

da mesma, nos dias 13 de abril de 2017 e 08 de junho de 2017. Houve uma 

dificuldade para encontrar uma data em que todos os alunos estivessem presentes e 

disponíveis para a participação na pesquisa, portanto optou-se pelos dias de 

realização de provas curriculares. Todos os alunos receberam e preencheram o 

termo de consentimento livre e esclarecido em duas vias (uma via do pesquisador e 

outra do acadêmico). 

Foi aplicado um total de 287 questionários, assim distribuídos: 43 

questionários para alunos da graduação da UNESA, 77 para alunos do internato da 

UNESA, 47 para alunos graduação UNIFESO e 120 questionários para alunos do 

internato UNIFESO.   O tempo médio do preenchimento foi em torno de 1 hora.  

 

4.4 DESENHO DE ESTUDO E ESTRATÉGIA DA  ANÁLISE  

As entrevistas foram realizadas no período de treze de abril de 2017 a vinte 

e seis de maio de 2017, em ambiente reservado e após explicação dos objetivos da 

pesquisa. Também foi informado que a entrevista seria gravada, porém sem 

identificação do entrevistado. Foi entregue, antes do início da entrevista, um Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido para cada participante. Foram entrevistados 

12 alunos da UNIFESO, assim distribuídos: 6 alunos da graduação e 6 alunos do 

internato e 10 alunos da UNESA, sendo 5 alunos da graduação e 5 alunos do 

internato. 

A fase quantitativa do estudo foi realizada em período simultâneo às 

entrevistas e término em 08 de junho de 2017, com a distribuição dos questionários 

em ambiente de sala de aula, após breve explicação acerca dos objetivos da 
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pesquisa para as turmas. Antes do preenchimento do questionário, os alunos 

também receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram aplicados 

287 questionários compostos da seguinte forma: 43 para alunos da graduação da 

UNESA, 77 para alunos do internato da UNESA, 47 para alunos da graduação da 

UNIFESO e 120 para alunos do internato da UNIFESO.  

Os dados colhidos nas entrevistas foram submetidos à clássica técnica 

utilizada em pesquisa qualitativa, denominada Análise de Conteúdo, em sua 

modalidade análise temática. As “falas” dos entrevistados foram gravadas, através 

do auxílio de um gravador e posteriormente transcritas e confrontadas aos dados  da 

revisão da literatura correspondente. Para isso, inicialmente foi realizada uma leitura 

superficial e abrangente das respostas (leitura flutuante), as quais foram agrupadas 

em categorias gerais assim definidas: 1) Conhecimentos sobre Obesidade e 

Gestação, a qual foi subdividida em Riscos para as Gestantes e Riscos para o 

Concepto; 2) Práticas sobre Obesidade e Gestação, a qual foi subdividida em: 

Consulta de pré-natal ideal, Consulta de pré-natal vivenciada através do outro, 

Vivência no atendimento, Condução no atendimento e Dificuldades no manejo; 3) 

Relevância do tema, a qual foi subdividida em: Justificativa da relevância, Melhor 

momento para a abordagem do tema na escola médica, Melhor abordagem 

pedagógica e Quando é abordado. Em seguida, após uma releitura mais 

aprofundada, as respostas foram rearrumadas em outras categorias, após a fusão 

de pequenos grupamentos de respostas similares, que culminaram nas que se 

seguem: 1) Conhecimentos sobre Obesidade e Gestação, subdividida em: Riscos 

para a Gestante e Riscos para o Concepto; 2) Práticas sobre Obesidade e 

Gestação, subdividida em: Consultas realizadas pelo estudante, Consultas 

observadas pelo estudante. A subcategoria “condução no atendimento” foi redefinida 

para “Diferenças na condução do pré-natal de gestantes obesas para gestantes não-

obesas”. A subcategoria “Dificuldades no manejo” manteve-se inalterada. A categoria 

“Relevância do Tema” e suas subcategorias também permaneceram inalteradas. 

A interpretação das respostas se deu através do método de triangulação das 

fontes, onde as entrevistas foram comparadas entre si e com dados da literatura 

com o intuito de responder os objetivos do estudo. 

 Para a análise quantitativa foi utilizado o Programa Excel e a partir daí 

construídas tabelas e gráficos, com o objetivo de avaliar as respostas corretas por 
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questão e as médias obtidas por estudantes de graduação e internato das duas 

instituições avaliadas. 

Para análise dos acertos em cada questão, empregaram-se tabelas de 

contingência e o teste de Chi2 (chi-quadrado). Para análise da média de acertos dos 

estudantes no questionário, empregaram-se as funções de Análise de Dados do 

Excel, usando-se os testes de comparação de duas médias pelo teste t-Student  

entre os estudantes de graduação e internato destas instituições.   

E finalmente, ambos os resultados, obtidos nas entrevistas e no 

preenchimento do questionário, foram discutidos entre si e interpretados segundo a 

triangulação de fontes realizada com o embasamento teórico levantado. 

4.5 ASPECTOS ÉTICOS  

O projeto foi submetido aos Comitês de Ética e Pesquisa da Universidade 

Estácio de Sá e do Centro Universitário Serra dos Órgãos, sob o CAAE n° 

62556816.0.0000.5284.  Ambos os comitês são credenciados junto ao Comitê 

Nacional de Ética e Pesquisa (CONEP) e atuam de acordo com a Resolução nº466 

de 12 de dezembro de 2012, deliberada pelo Conselho Nacional de Saúde, referente 

à “pesquisa com a participação de seres humanos” (PLATAFORMA BRASIL, 2012). 

Todos os participantes receberam o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) para a entrevista semiestruturada, para o questionário ou para 

ambos, dependendo se o estudante foi participante somente de uma das etapas do 

estudo ou de ambas. (APÊNDICES 3 e 4). O TCLE foi entregue previamente à 

participação na entrevista e à resposta do questionário, ambos aplicados pelo 

pesquisador e constou de informações acerca dos objetivos da pesquisa, bem como 

assegurou a autonomia do participante, o sigilo de sua identificação, esclareceu 

seus direitos e informou o endereço do Comitê de Ética para o qual o estudante 

deveria se reportar em caso de dúvidas acerca da pesquisa. 

Foi firmado o compromisso, após o termino do estudo, de divulgar os 

resultados obtidos para ambas as universidades através de exposições ou pôsteres 

como forma de reconhecimento e retorno para os alunos, docentes e coordenação 

dos cursos. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

5.1 ENTREVISTAS: 

Abaixo seguem as análises das respostas obtidas de acordo com as 

categorias citadas anteriormente. 

5.1.1 Práticas sobre Obesidade e Gestação: 

5.1.1.1 Consultas de Pré-Natal realizadas pelo estudante e consultas observadas 

pelo estudante: 

No momento em que se perguntou como seria a condução do “pré-natal ideal 

para gestantes obesas ou com sobrepeso”, alguns oportunamente realçaram a 

relevância deste acompanhamento, exercendo o papel, muitas vezes, de primeiro 

acesso ao sistema de saúde por parte da população (STOTLAND,2010; 

HESLEHURST,2014):  

[...] eu acho que a consulta de pré-natal é uma oportunidade de se ter um 
contato com pessoas que às vezes não têm um atendimento médico de 
uma forma geral. Por haver essa cultura de que o pré-natal é importante, 
muitas vezes nesse período é que a gente consegue abordar a paciente 
que não tem uma vivência de cuidado. Então eu acho que no pré-natal a 
principal abordagem deve ser sobre alimentação saudável, a qual não deve 
ser restrita, é claro, só à gestação e é isso. Atividade física, porque é 
importante para evitar a obesidade (E3 INTERNATO UNESA).  

Em relação à visão do estudante acerca da realização do atendimento de 

pré-natal em gestantes apresentando obesidade ou sobrepeso, a grande maioria dos 

entrevistados, citou a importância da orientação nutricional e do estímulo às práticas 

de exercícios físicos, condutas estas maciçamente embasadas na literatura científica 

e ratificada pelas diretrizes técnicas, tais como: IOM, FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA e Ministério da Saúde (BUSCHUR,2012). 

 Destacaram que a orientação nutricional deve ser viável para a realidade 

sócio econômica da paciente, de modo a incentivar a adesão ao processo de 

reeducação alimentar, não só da gestante, mas também do seu núcleo familiar.  

Alguns alunos relataram ter presenciado e participado juntamente com o 

preceptor dessa abordagem nutricional relacionada com a realidade da paciente. 
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[...] eu lembro que nós perguntávamos (eu e a médica);nós colhemos a 
história dela, para saber como era o dia a dia dela, como era a praticidade 
dela de preparar uma refeição, como era a condição dela de investir numa 
melhor dieta, não só pra ela, mas em casa com muita gente... são fatores 
sócio-econômicos que influenciam. A gente abordou bastante isso e lá na 
clínica também em uma listinha de alimentos que ela pode investir que não 
são caros e são acessíveis. Eu lembro que isso foi bastante abordado (E1 
UNESA GRAD.)  

De acordo com alguns estudos, um dos motivos para a falta de adesão às 

orientações nutricionais transmitidas pelos profissionais de saúde ocorre devido ao 

fato de serem traçados objetivos inatingíveis para a realidade da paciente e a 

restrição financeira representa uma importante barreira nesse sentido 

(STOTLAND,2010; ROCHA, 2015). 

Outro aspecto diz respeito ao meio cultural vivenciado pela gestante e a 

dinâmica familiar na qual ela está inserida. A família e as influências culturais, 

segundo alguns estudos, podem exercer um papel de barreira para o efetivo 

aconselhamento pela equipe de saúde e mudanças de estilo de vida 

(STOTLAND,2010; PHELAN,2010). Muitos entrevistados enfatizaram esse fato: 

[...] isso envolve muito também a questão cultural. É, às vezes pessoas 
mais antigas acham “ah, tá grávida, tem uma outra pessoa dentro de você, 
então você tem que comer por dois”.(E4 INTERNATO UNESA) 

Ao analisar as questões supracitadas, ou seja, a realidade sócio financeira 

pífia aliada a mitos culturais, envolvendo o ciclo gravídico puerperal, largamente 

difundidos entre a população, os alunos reconhecem a importância de ações de 

promoção de saúde, representadas por políticas públicas factíveis, para o êxito no 

ato de zelar pelo bem estar do binômio mãe-feto (BUSS,2000). 

[...] conversar pra gente saber o que ela dispõe na casa dela pra gente 
tentar orientar, mesmo que ela tenha uma areazinha de plantação (não 
haveria efeito agora) mas eu acho que isso seria importante...(E4 
GRADUAÇÃO UNIFESO) 

Ao enfatizarem a importância do elo entre o saber técnico e os ditos 

populares, os alunos repudiam a transmissão protocolar de informações, desprovida, 

muitas vezes, de engajamento social pela equipe de saúde. Dentro desse contexto, 

o significado de intersetorialidade é conhecido e reconhecido pelos estudantes, uma 

vez que analisam a questão obesidade e ganho de peso na gestação como parte de 

uma realidade social, econômica, de educação, cultural e de meio ambiente 

(BUSS,2000). 
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O comportamento do profissional de saúde consiste em componente 

imprescindível para a efetiva promoção de saúde. Este comportamento pode ser 

classificado em duas categorias: o comportamento intervencionista para diagnóstico 

de doenças/ acompanhamento clínico e o comportamento através de ações de 

comunicação, exercendo o papel de educação em saúde (aconselhamentos sobre 

mudanças de estilo de vida e riscos inerentes à obesidade na gestação) 

(HESLEHURST, 2014). Este último comportamento tem sido objeto de diversos 

estudos, em que profissionais de saúde relatam diversas vezes a impressão de 

baixo impacto exercido por suas orientações para promoção de mudanças de estilo 

de vida de suas pacientes gestantes e alguns ressaltam que realizam ações de 

aconselhamento apenas quando questionados pela paciente ou quando há a 

constatação de um ganho de peso expressivo durante a gestação 

(STOTLAND,2010). Tal realidade também foi observada pelos estudantes: 

[...] você observa isso na prática? Não, o que eu observo no pré-natal, nos 
vários serviços que eu já acompanhei, é um atendimento muito protocolar. 
Como assim? É um atendimento que vê a pressão, vê os exames, marca na 
fichinha e não tem tanta conversa, sabe...(E3 INTERNATO UNESA) 

[...] quando é observado esse ganho, a orientação aumenta, mas aí  eu 
percebo que, tanto no pré-natal quanto na medicina em geral, não dá esse 
olhar de prevenção.(E3 INTERNATO UNESA) 

A ausência de medidas preventivas por parte da equipe de saúde para evitar 

o ganho de peso excessivo durante a gestação também foi notada pelos 

acadêmicos, como citado acima. De acordo com as Diretrizes do Institute of 

Medicine, de 2009, o qual é largamente aceito e endossado pelo American College 

of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) e por outras várias organizações 

mundiais de profissionais, algumas mulheres que apresentam o IMC pré-gestacional 

normal e a maior parte daquelas que apresentam um IMC elevado, ganharão peso 

além da faixa recomendada para o seu IMC.  Um estudo realizado verificou que, 

cerca de 37%, das pacientes avaliadas com IMC normal e cerca de 64% das 

pacientes com IMC com sobrepeso apresentaram um ganho de peso acima do 

recomendado pela IOM (PHELAN, 2010). Dados apontam que as medidas 

preventivas são efetivas em diminuir a porcentagem de pacientes com IMC normal 

que excedem o ganho de peso recomendado quando comparadas ao grupo 

controle. (PHELAN, 2010). Portanto, procede a realização de orientações para 

mudança de estilo de vida ou para manutenção de hábitos saudáveis, quando estes 



55 

já são presentes (BUSCHUR,2012). Interessante notar que os estudantes 

reconhecem a relevância de tais medidas preventivas e as apontam como condutas 

adotadas por eles no pré-natal. 

[...] as vezes uma gestante que não é obesa nem sobrepeso, se não 
receber essa orientação, vai acabar com um ganho de peso desnecessário. 
(E4 INTERNATO UNESA) 

Muitos estudantes ainda ressaltaram, dentro das medidas preventivas, a 

importância da consulta pré-concepcional, momento em que o ginecologista exerce 

papel indiscutível ao indicar hábitos alimentares saudáveis, a realização de 

atividades físicas com o objetivo de atingir o IMC ideal previamente à gestação. 

Também há nesse momento a oportunidade de correção de comorbidades e 

prescrição de ácido fólico (SOGC CLINICAL PRACTICE GUIDELINE, 2010; 

MONTENEGRO, 2017). 

[...] eu acho que desde o início, numa gestação planejada, desde o início, 
quando a mulher procura o obstetra antes de engravidar, procura o 
ginecologista, ela já deveria chegar na gestação já orientada, sabendo a 
quantidade de peso que ela poderia ganhar, o peso adequado, a faixa que é 
aceitável; a prática de exercício físico já antes de engravidar, se ela não 
fazia, que ela possa começar a pensar mais nisso. Eu acredito que seja 
esse conhecimento, informar. (E4 INTERNATO UNIFESO) 

De acordo com a literatura, o IMC deve ser calculado baseado na altura e 

peso pré-gravídicos. Quando o valor do IMC for maior do que 30 Kg/m², a gestante 

será classificada como obesa. Essa informação será útil para o aconselhamento 

para a paciente acerca dos riscos da associação de obesidade e gestação (SOGC 

CLINICAL PRACTICE GUIDELINE, 2010).  

As gestantes com obesidade devem ser advertidas sobre o aumento do risco 

para complicações cardiopulmonares, hipertensão gestacional, diabetes gestacional 

e apneia do sono. As repercussões fetais, como por exemplo, aumento do risco de 

anormalidade congênita, também devem ser mencionadas e esclarecidas (SOGC 

CLINICAL PRACTICE GUIDELINE,2010;MONTENEGRO,2017). 

Do mesmo modo, essas pacientes devem ser informadas sobre a maior 

probabilidade de realização de parto cesárea como via de parto e que há um maior 

risco de apresentarem as complicações decorrentes deste procedimento, incluindo 

desde o momento do ato anestésico até a recuperação pós-operatória 

(FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA, 2014; SOGC 

CLINICAL PRACTICE GUIDELINE,2010). 
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 [...] a gente sempre tentava informar a ela sobre os riscos desse  
ganho de peso... que poderia acarretar problemas tanto pra ela quanto para 
o feto durante aquele período da vida dela como no futuro. O risco dela 
poderia continuar, caso ela não retornasse ao peso e ganhasse muito peso 
durante a gestação e não se importasse com isso...(E4 INTERNATO 
UNIFESO) 

Embora tal orientação tenha sido citada na realidade observada por alguns 

alunos, isso não era feito, na maioria das vezes, pela equipe de saúde, da forma 

recomendada pelos protocolos, como relatado por outros alunos. 

[...] então você percebia que as pacientes não aderiam às orientações. Mas 
você acha que isso acontecia por que? Por qual motivo? Talvez por falta de 
explicação do médico das consequências para ela. Você acha que não foi 
bem explicado, nas vezes que você viu? Sim. A abordagem era muito 
superficial, foi isso que eu falei: “ ah,você tem que perder peso, porque isso 
vai te fazer mal...”e não explicava a fundo as consequências.(E2 
INTERNATO UNIFESO) 

Um estudo realizado no Canadá, em 2011, procurou averiguar o 

entendimento das gestantes sobre o aconselhamento realizado pelo médico sobre o 

ganho de peso adequado na gestação bem como os riscos inerentes ao ganho 

ponderal inapropriado. Aproximadamente 60% das gestantes entrevistadas 

souberam haver riscos materno-fetais diante de um ganho de peso inadequado 

durante a gestação, porém somente um quarto das gestantes entrevistadas afirmou 

receber tal informação do profissional de saúde. Simultaneamente também 

informaram que o assunto ganho de peso durante a gestação não foi abordado nas 

consultas.  Em relação à abordagem do tema, a maioria das entrevistadas mostrou-

se à vontade para discutir questões relacionadas ao ganho de peso com a equipe de 

saúde. O estudo cita alguns fatores para tais resultados tais como: falta de tempo e 

habilidade para o aconselhamento e conceito irrelevante sobre o assunto por alguns 

profissionais, apesar da publicação de protocolos internacionais para o mesmo. (MC 

DONALD,2011). O desconhecimento dos profissionais de saúde sobre as diretrizes 

para ganho de peso na gestação foi deduzida como hipótese para as baixas taxas 

de aconselhamento observadas em um estudo com médicos residentes em 

Ginecologia-Obstetrícia e com médicos residentes em Medicina de Família nos EUA, 

em 2013 (SIMAS,2014). Outros estudos apontam que, embora a maioria das 

gestantes conheça superficialmente a obesidade como um fator de risco para 

complicações na gestação, a compreensão plena está diretamente relacionada ao 

seu grau de escolaridade e, portanto, trabalhos de mais incisivos de educação em 

saúde devem ser promovidos para reverter tal quadro (ESPOSITO,2015). 
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A ausência completa de orientações pela equipe de saúde em relação aos 

riscos inerentes ao binômio materno-fetal, quando a obesidade e o sobrepeso 

gestacionais estão presentes, foi referida por outros alunos. Estes inclusive 

refletiram sobre a ocorrência rotineira desse fato e suas repercussões no 

aprendizado. 

[...] a gente acompanhava um staff e então a gente fazia o exame físico, 
preenchia a caderneta, mas não era a gente que fazia as orientações. 
Também a gente não atentava para isso até mesmo pela falta de costume. 
Como a gente não via as pessoas orientando, isso não era medular pra 
gente. (E5 INTERNATO UNESA) 

Do mesmo modo, a paciente deve ser aconselhada sobre a faixa de ganho 

de peso aceitável, de acordo com o seu IMC, e deve receber orientações 

nutricionais, esta última deve esclarecer sobre as opções de alimentos para 

consumo (SOGC CLINICAL PRACTICE GUIDELINE, 2010). Dentro desse escopo, 

recomenda-se que a gestante realize, pelo menos, quatro consultas com a 

nutricionista ao longo da gestação, preferencialmente, a primeira ocorrendo 

concomitante com o início do pré-natal, tendo em vista o efeito protetor do cuidado 

nutricional no resultado da gravidez (MONTENEGRO, 2017). Os alunos citaram a 

importância de um acompanhamento pré-natal multidisciplinar. Entretanto, houve 

uma discordância em relação ao momento em que essa paciente deveria ser 

abordada pelo nutricionista, pois segundo a opinião de alguns alunos, esse 

encaminhamento deveria ocorrer somente quando fosse detectado um ganho de 

peso alarmante. Essa divergência também é vista na literatura, pois alguns 

protocolos recomendam que ela seja acompanhada desde o início do pré-natal pelo 

nutricionista, enquanto outros protocolos encaminham a gestante para a avaliação 

nutricional quando o ganho de peso excede o recomendado (MONTENEGRO, 2017, 

KOMINIAREK, 2016). E, ainda há protocolos que orientam o acompanhamento pelo 

nutricionista apenas para as pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica 

previamente à gestação (KOMINIAREK, 2016) 

[...] eu acho que elas deveriam ter o acompanhamento de um nutricionista 
mesmo. Junto com o obstetra? Sim, porque pelo menos na minha 
experiência é: falavam a mesma coisa que se fala para qualquer paciente 
que está acima do peso: “ah, você tem que se cuidar, perder peso...” até 
orienta a dieta correta, mas não dá aquela importância grande mesmo e aí a 
pessoa acaba nem seguindo essas orientações...(E2 INTERNATO 
UNIFESO) 
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No discurso acima, o aluno embasa sua conduta de encaminhamento para a 

nutricionista pautado na constatação de ações de proteção à saúde inexpressivas, 

por ele observadas nos cenários de prática.  

[...] então você disse que uma vez detectado esse sobrepeso e obesidade 
seria realizado um encaminhamento. Para quem?Na verdade seria feita 
uma orientação. E essa orientação seria feita pelo próprio obstetra ou 
encaminharia? Eu acredito que, num primeiro momento, se for um aumento 
de peso razoável, poderia ser orientado pelo próprio médico que está 
fazendo o acompanhamento pré-natal. Agora se for um aumento de peso 
muito considerável, eu acredito que seria interessante traçar uma dieta, com 
uma orientação nutricional para essa gestante. A orientação nutricional seria 
feita por quem? Pelo nutricionista (E4 GRADUAÇÃO UNESA) 

Em relação à prática de atividades físicas, a maioria dos alunos indicou a 

sua realização com prudência e parcimônia. Novamente enfatizaram fatores culturais 

impedindo ou até mesmo suspendendo a prática de exercícios durante o período 

gestacional. De acordo com a literatura, a prática de atividades físicas na gestação é 

considerada uma estratégia segura para manter a saúde e a vitalidade nesse 

período, sem haver risco conhecido para o feto ou para a mãe na grande maioria 

das vezes. Ressalvas devem ser feitas para esportes de contato ou que possibilitem 

quedas, por aumentarem o risco de trauma abdominal. Recomenda-se, via de regra, 

que a gestante pratique 30 minutos de exercício diariamente (BUSCHUR, 2012; 

STOTLAND, 2010). Entretanto, para pacientes extremamente obesas, alguns 

protocolos, como ACOG e RCOG,  consideram uma contra indicação relativa para 

aquelas com IMC acima de 40Kg/m² e recomendam uma supervisão médica 

(KOMINIAREK, 2016). 

Eu acho que a consulta de pré natal tem que voltar a dar importância... acho 
que muitas gestantes não sabem... têm medo de fazer uma atividade física, 
em medo de fazer alguma coisa que exagere... (às vezes acaba num aborto 
espontâneo...). A gente vê realmente muitas pessoas com medo de 
atividade física (E2 UNESA GRADUAÇÃO). 

.[...] o que você acha sobre a atividade física durante a gestação? Eu 
acho válida, desde que não exceda seus limites. Tipo assim: se você já é 
acostumada a exercer uma atividade, você pode continuar fazendo ela, mas 
sabendo da sua nova limitação. Eu estava vendo, acho que foi ontem, um 
negócio de jiu-jitsu na gestação e eu não acho saudável, por mais que eu 
goste de jiu-jitsu, eu não vou colocar uma mulher grávida, que alguém pode 
ficar em cima da barriga dela... não vou...(E6 GRADUAÇÃO UNIFESO) 

Além de elencarem o estímulo às práticas de exercícios físicos como 

conduta adotada por eles, os alunos também evidenciaram tal orientação pelos 

profissionais de saúde nas consultas que acompanharam. 
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[...] vi também a conversa com pacientes obesas sobre a questão do 
peso.Como era feita a orientação? Principalmente em relação à questão 
de atividade física (E1 INTERNATO UNIFESO). 

A avaliação nutricional da gestante deve ser feita através do conhecimento 

do IMC pré-gravídico ou com o IMC calculado, preferencialmente, até a 14° semana 

de gestação, ou seja, na primeira consulta de pré-natal. A partir de então deve ser 

feita a estimativa de ganho de peso ao longo de toda a gestação. Entretanto, quando 

não é possível obter o IMC pré-gestacional, deve-se calcular o IMC no momento da 

primeira consulta, independentemente da idade gestacional, o que corresponderá ao 

IMC gestacional (MONTENEGRO, 2017). Quando questionados acerca dos 

parâmetros para o acompanhamento do ganho de peso das gestantes obesas ou 

com sobrepeso, alguns estudantes citaram o IMC, porém muitos não o consideraram 

relevante para o cálculo da faixa de ganho ponderal ao longo da gestação. Alguns, 

inclusive, desconheciam que o IMC poderia ser aplicado às gestantes.ou que existia 

uma tabela própria para o período gestacional. 

[...] você acha que a definição de sobrepeso e de obesidade é feita com a 
aferição do peso? É com o IMC. E o que seria o IMC? É o índice da massa 
corpórea. E você sabe como calcula? É o peso dividido pela a altura ao 
quadrado. E com esse IMC você faria o acompanhamento? Faria o 
acompanhamento para você poder classificar como sobrepeso, obesidade... 
Com o IMC? Sim, com o IMC. Mas se estiver com ganho de peso normal, 
eu faço pelo peso... não precisa do IMC... Então, se ela estiver com o IMC 
normal, você acompanha com o peso, somente... Isso, por exemplo, se ela 
teve um ganho de 12 ou 13 kg durante a gestação, eu acho que não há 
necessidade de pesquisar o IMC... se você já tem o IMC inicial da gestação, 
porque a altura não vai mudar... e então ela pode “entrar no sobrepeso” 
estando grávida... quando na verdade ela não está com sobrepeso... ela 
está grávida... Por exemplo, ela iniciou a gestação com IMC de 24, e aí 
durante a gestação ela foi para o IMC de 26, início de sobrepeso, não sei... 
e na verdade ela não está com sobrepeso,ela só está grávida. Eu 
acompanharia mais pelo peso, por exemplo, se ela ganhou 20 kg durante a 
gestação, aí não, aí está fora do normal! Mas se ela só ganhou 10 kg 
durante a gestação, então não tem tanta diferença assim... (E1 
GRADUAÇÃO UNIFESO) 

O cálculo do IMC em todas as consultas foi considerado irrelevante, como 

citado acima, pois o estudante considerou a altura como uma medida fixa, entretanto 

em gestantes adolescentes, portanto ainda em definição de estatura, esse valor 

pode sofrer variações. Além disso, há a confusão em relação ao conceito de 

obesidade e sobrepeso na gestação, bem como o desconhecimento das faixas de 

ganho de peso diferenciados de acordo com o IMC pré-gestacional. 
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Muitos estudantes consideraram desnecessário o cálculo do IMC por 

acharem que toda a gestante deve ganhar um valor fixo de peso ao longo de toda a 

gestação. Tal conceito também foi observado pelos alunos na prática. 

[...] você citou o IMC, o que seria o IMC? Índice de massa corporal. Você 
sabe como calcula? Peso sobre a altura ao quadrado. O acompanhamento 
que você viu era feito pelo peso ou pelo IMC? Na gestação é pelo peso, 
especificamente, porque a grávida é considerada obesa ou não pelo IMC 
prévio e a partir do momento que ela está grávida, esse acompanhamento é 
feito pelo peso exclusivamente. E aí a altura não influencia? Não, na grávida 
não se calcula o IMC. Para classificar a obesidade você avalia o peso e  
avalia o IMC prévio, antes da gestação.(E3 INTERNATO UNESA) 

[...] o que eu via era: a orientação de início era a quantidade de peso que 
deveria ganhar...ao longo da gravidez? Ao longo de toda a gravidez e em 
cada consulta de pré-natal esse peso ia sendo avaliado...e por exemplo: 
esse faixa de ganho de peso que ela poderia ganhar ao longo de toda a 
gestação, era algo fixo ou você via que isso variava de paciente para 
paciente? O que eu lembro é que era um valor fixo, se eu não me engano 
era algo em torno de 10 Kg na gestação inteira. (E4 INTERNATO 
UNIFESO) 

[...] era feito um controle do ganho de peso? Sim a pesagem era feita em 
todas as consultas. E era feita uma avaliação do ganho de peso entre uma 
consulta e outra?Sim, pelo gráfico. E isso era conversado com ela? Sim. 
Você lembra como era esse gráfico? Era avaliando o peso ou o IMC? Era 
com o peso mesmo.(E1 INTERNATO UNIFESO) 

Alguns alunos informaram corretamente as diretrizes para o 

acompanhamento do ganho ponderal, embora não soubessem valores. 

[...] eu acho que o ideal é você informar à gestante o que é o normal, o que 
é o esperado, se eu não me engano tem faixas né, de peso que a mulher já 
apresenta antes de engravidar, e aí a partir do peso dela, ela tem uma faixa 
para poder ter um ganho de peso. Uma mulher que está abaixo do peso 
antes de engravidar pode ganhar um pouquinho a mais do que aquela que 
já está com o peso normal e essa mais ainda do a que está com sobrepeso. 
Eu acho que isso primeiro deve ser esclarecido, porque a maioria das 
pessoas não sabe disso, elas se baseiam no que elas vêem na televisão: 
uma atriz famosa que ganha 13 Kg, outra ganha 30 Kg, então eu acho que 
a primeira coisa é esclarecer (E3 INTERNATO UNIFESO) 

A grande maioria dos entrevistados não conhece o gráfico de 

acompanhamento nutricional da gestante. 

[...] você acha que tem algum gráfico, alguma coisa no cartão que auxilie na 
avaliação desse ganho de peso? Eu acho que sim, mas eu nunca vi.(E5 
GRADUAÇÃO UNESA) 

Destacaram, ainda, uma maior preocupação por parte da equipe de saúde 

quando ocorre uma perda ponderal durante a gestação do que com um ganho 
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excessivo de peso. Fato este, talvez ainda reflexo do padrão nutricional de baixo 

peso, o qual era predominante na população brasileira há algumas décadas atrás. 

[...] e esse ganho de peso, entre uma consulta e outra, era analisado? 
Era mais analisado se tivesse perda de peso do que ganho de peso. (E5 
INTERNATO UNIFESO) 

[...] não, na prática é a pesagem da paciente no ambulatório, mas nós nos 
preocupamos muito mais com a diminuição do peso do que com o aumento 
do peso da paciente. Não há preocupação com a obesidade em si, se a 
paciente tem o IMC elevado, isso não mudou a conduta no ambulatório de 
pré-natal.(E6 INTERNATO UNIFESO)  

De modo geral, os discursos dos alunos foram heterogêneos, pois muitos 

ainda não haviam acompanhado o ambulatório de pré-natal, situação esta 

representada principalmente pelos alunos da graduação. Além disso, os alunos 

também relataram presenciar uma diversidade de condutas adotadas pelos 

profissionais de saúde, as quais justificaram, algumas vezes, pela desconsideração 

à relevância do assunto. 

5.1.1.2 Diferenças na condução do Pré-Natal de Gestantes Obesas para Gestantes 

não Obesas: 

Um ponto interessante destacado pelos alunos foi a classificação do risco 

gestacional em gestantes obesas ou com sobrepeso como critério de seguimento 

diferenciado no pré-natal.  

[...] será um pré-natal de alto risco, então as consultas terão que ser bem 
menos espaçadas. Um pré-natal bem mais delicado. (E3 GRADUAÇÃO 
UNIFESO) 

O pré-natal de alto risco pode ser definido como aquela gestação na qual a 

vida ou a saúde da mãe e/ou do recém-nascido têm maiores chances de serem 

atingidas que as da média da população considerada. 

Os desvios ponderais, ou seja, o peso materno inadequado (baixo peso, 

sobrepeso/obesidade) associa-se a maiores chances de complicações gestacionais 

e, portanto, enquadram-se nesse conceito (MONTENEGRO,2017;FEDERAÇÃO 

BRASILEIRA DE GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA,2014). Entretanto, é importante 

ressaltar que a classificação de uma gestação como sendo de baixo ou alto risco é 

dinâmica, ou seja, deve ser realizada a cada consulta de pré-natal, mediante uma 

constante avaliação, subsidiada pela anamnese, exame físico e resultados de 

exames complementares. Um exemplo neste contexto seria o ganho excessivo de 
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peso durante a gestação numa gestante com IMC pré-gestacional normal e, portanto 

tornando essa gestação de alto risco quando a paciente passa a apresentar IMC 

compatível com sobrepeso e/ou obesidade. 

Apesar da gestação em pacientes obesas ou com sobrepeso ser classificada 

como uma gestação de alto risco, o acompanhamento é realizado em unidades de 

saúde para pré-natal de baixo risco, segundo as diretrizes do Ministério da Saúde 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE,2013). Segundo o Caderno de Atenção Básica do 

Ministério da Saúde de 2013, a classificação de uma gestação como sendo de alto 

risco não necessariamente implica no seu acompanhamento em unidades de 

referência e pode, inclusive, em algumas situações ser acompanhada pela equipe de 

atenção básica. Tal situação é identificada nos quadros de IMC materno 

classificados como baixo peso, sobrepeso ou obesidade e até mesmo nos casos em 

que se verifica um ganho de peso inadequado durante a gestação. O 

encaminhamento para o pré-natal de alto risco é indicado, pelo Ministério da Saúde, 

apenas para gestantes com IMC >40 Kg/m² (obesidade classe III ou mórbida). 

Entretanto, recomenda-se que a gestação associada à obesidade seja 

acompanhada com mais cautela através de avaliações mais frequentes e da 

solicitação de exames complementares com mais perspicácia (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE,2013).  

Tal conduta é ratificada, por exemplo, no Guia de Referência Rápida para a 

Atenção ao Pré-Natal de Baixo Risco da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de 

Janeiro de 2016, o qual elenca a obesidade e o sobrepeso materno como fatores de 

risco passíveis de serem manejados pela equipe de atenção primária (APS). 

Somente gestantes com IMC>40 Kg/m² ou peso acima de 140 Kg são 

encaminhadas para o pré-natal de alto risco (PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE 

JANEIRO,2016).  

Ainda, segundo o Ministério da Saúde, alguns dos fatores de risco que 

podem constituir indicação para encaminhamento para o serviço de pré-natal de alto 

risco encontram-se: distúrbios hipertensivos da gestação, diabetes mellitus 

gestacional, polidrâmnio, malformações fetais e arritmias cardíacas fetais. 

Especificamente, tais fatores de risco são muitas vezes complicações materno-fetais 

provenientes de uma gestação cujo IMC materno fora classificado anteriormente 

como pertencente às faixas de sobrepeso/obesidade. 
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Ressalta-se que quando for necessária a demanda desta gestante para uma 

unidade de saúde de referência para gestações de alto risco, pode-se 

primeiramente, realizar o encaminhamento para o NASF (Núcleos de Apoio à Saúde 

da Família) e ambulatórios de referência e num segundo momento para 

ambulatórios especializados. Segundo o Manual Técnico para Gestações de Alto 

Risco publicado pelo Ministério da Saúde, o encaminhamento desta gestante não 

prescinde o acompanhamento realizado pela equipe de Estratégia de Saúde da 

Família a qual poderá atuar conjuntamente com a equipe especializada ou em 

sequência quando houver a contra referência (MINISTÉRIO DA SAÚDE 2012). 

Neste caso, o intervalo entre as consultas será determinado de acordo com 

a avaliação criteriosa de cada caso, não havendo um número fixo de consultas ou 

um intervalo fixo entre elas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). Dentro deste escopo, o 

Ministério da Saúde recomenda o encaminhamento da gestante com obesidade 

mórbida para uma avaliação nutricional. 

Tal critério de acompanhamento mostra-se confuso na visão de muitos 

alunos, pois apesar de alguns classificarem corretamente a gestação em pacientes 

apresentando obesidade e/ou sobrepeso como de alto risco, na prática eles 

observam a realização do pré-natal em unidades básicas de saúde.  Porém, o fator 

agravante, relatado pelos alunos diz respeito à condução deste pré-natal de forma 

indistinta do pré-natal de baixo risco, somente atentando para a sua gravidade 

diante da presença de complicações já deflagradas no decorrer da gravidez.  

 [...] sim,mesmo nessas. É porque eu acho que, a gente sabe que a 
obesidade é uma doença, mas a gente não considera isso doença, por 
exemplo: se existe uma gestante obesa que está com a glicose normal, 
pressão normal, eu acho que não é dada uma atenção maior, só pelo fato 
dela ser obesa. Eu acho que o sistema de saúde começa a dar mais 
atenção, quando ela começa ter pressão alta, quando ela começa a ter 
repercussões da obesidade. (E3 INTERNATO UNESA) 

 [...] eu conduzi a consulta como se fosse uma consulta normal, como uma 
gestante normal, sem ser obesa e nem tomei uma conduta por ela estar 
obesa e depois quando o staff chegou e a gente discutiu sobre o assunto, 
também o staff não tomou nenhuma conduta só porque ela estava 
obesa.(E6 INTERNATO UNIFESO) 
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 [...] você não vê isso na prática? Acaba olhando muito para a questão da 
doença, tipo assim: “agora você já está hipertensa, vai tomar tal 
medicação.” A mesma coisa em relação a diabetes: fica acompanhando 
com glicemia de jejum, mas não estimula a realização de exercícios 
físicos... Você vê orientação nutricional? Quase nunca. Mesmo para 
essas gestantes que já estão obesas? Quase nunca. Você vê 
encaminhamento para nutricionista? Muito raro, eu nunca vi. (E5 
INTERNATO UNESA) 

Os alunos enfatizaram a detecção de complicações através da realização de 

exames complementares mais amiúde. Dentre as principais patologias para rastreio, 

destacaram: diabetes mellitus gestacional, as síndromes hipertensivas, alterações 

do volume do liquido amniótico e alterações do crescimento fetal (macrossomia e 

CIUR). 

Para o rastreamento do diabetes durante a gestação, todas as gestantes 

devem realizar uma dosagem de glicemia de jejum. Se o resultado obtido para a 

glicemia de jejum for < 92 mg/dl, esta gestante deverá realizar, entre 24 e 28 

semanas de gestação, o Teste de Tolerância Oral à Glicose com 75 g de glicose 

anidra (TOTG 75g).Os pontos de corte para análise são: 92 mg/dl durante o jejum, 

180 mg/dl após 1 hora e 153 mg/dl após 2h. A presença de um ou mais resultados 

acima desses valores mínimos determina o diagnóstico de diabetes mellitus 

gestacional. As pacientes que apresentaram resultados de glicemia de jejum entre 

92 e 126 mg/dl são diagnosticadas com diabetes mellitus gestacional e aquelas que 

apresentaram resultados acima de 126 mg/dl são diagnosticadas com diabetes 

mellitus prévio à gestação (TRAJANO,2016).  

A detecção precoce das síndromes hipertensivas nas gestantes com 

obesidade ou sobrepeso é de mister importância visto que o peso materno é um 

fator de risco independente para pré-eclâmpsia, e evidências comprovam que o risco 

de pré-eclâmpsia dobra a cada aumento de 5 a 7Kg/m² no IMC pré-gestacional 

(FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA,2014). 

 [...] o que eu acho que não está certo... era igual... com mais atenção, 
talvez,  nos exames laboratoriais que eles pediam com mais frequência, 
exame físico com dificuldade,(E2 INTERNATO UNIFESO) 

[...] eu não me lembro de quais foram as orientações que nós passamos, 
mas eu não me lembro também, e eu acho que eu lembraria se nós 
tivéssemos passado alguma orientação que fosse mais importante, por 
exemplo: um encaminhamento... esse tipo de coisa, eu acho que a gente 
não deu muita atenção a isso... a gente acaba chegando naquele 
pensamento que “se ela já está assim, não tem mais o que fazer...”(E3 
INTERNATO UNIFESO) 
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[...] mas era como se fosse um  pré-natal comum, não havia uma diferença 
na condução. Eu não percebi.. (E5 INTERNATO UNIFESO) 

Talvez o enquadramento da condição de obesidade e sobrepeso 

gestacionais no atendimento pelo pré-natal de baixo risco obscureça o 

reconhecimento da gravidade do quadro pela equipe de atenção primária, visto que, 

invariavelmente, o seguimento ocorrerá conforme as diretrizes técnicas para a 

gestação de baixo risco. O termo “perspicácia do profissional de saúde”, nesse 

contexto, pode ser interpretado como algo subjetivo, logo incerto, o que poderia 

explicar a condução indistinta para o pré-natal de gestantes obesas para as demais 

pacientes com IMC normal, as quais verdadeiramente pertencem ao pré-natal de 

baixo risco. 

5.1.1.3 Dificuldades no manejo de Gestantes Obesas e/ou com Sobrepeso: 

Diante da singularidade da associação de obesidade e/ou sobrepeso na 

gestação, os alunos também foram questionados sobre as possíveis dificuldades 

para o manejo dessa situação. Foi obtida uma ampla gama de respostas,  

constituídas desde dificuldades por parte do profissional de saúde na abordagem da 

paciente acerca do assunto, dificuldade de adesão da paciente às orientações 

médicas, dificuldade para a realização dos exames físico e obstétrico até 

dificuldades em relação à precariedade de insumos disponíveis nas unidades de 

saúde, para o atendimento apropriado desse público. 

Alguns estudos avaliando o papel do aconselhamento realizado pelos 

profissionais de saúde no pré-natal para evitar o ganho excessivo de peso apontam 

que, apesar de ser considerada uma ação de saúde de relevância unânime, existem 

barreiras para que tal aconselhamento seja, de fato, eficaz, tais como: treinamento 

insuficiente da equipe de saúde, a qual por vezes, desconhece o manejo técnico 

para o adequado ganho ponderal da gestante e consequentemente ocorre um 

aconselhamento pautado em experiências pessoais e não baseada em evidências 

científicas; consenso entre a equipe de saúde de se tratar de um tópico de sensível 

abordagem, portanto com receio de interferência negativa no vínculo e por fim, a 

sensação de um aconselhamento ineficaz (HESLEHURST,2014; STOTLAND,2010). 

 [...] não... são essas mesmas que eu falei: no exame físico e nas 
orientações, porque eu fico meio travada pra falar sobre isso com as 
pacientes porque eu sinto que elas não gostam. (E2 INTERNATO 
UNIFESO). 
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 [...] o exame físico da gestante obesa é bem mais difícil do que na gestante 
normal: para achar o fundo de útero, até mesmo palpar um fundo de útero, 
eu acho.”Palpar” o colo de útero pra ver dilatação... essas coisas... eu achei 
bem mais difícil, então é uma consulta bem mais complicada por conta 
disso.(E4 INTERNATO UNIFESO) 

Novamente, os alunos frisaram a influência de questões culturais e sociais 

como determinantes na dificuldade de adesão às orientações nutricionais e de 

mudança de estilo de vida por parte da gestante. 

[...] a maior questão aí é a regularização do hábito alimentar; eu acho que é 
onde há maior dificuldade: o paciente aderir ao tratamento. (E5 
GRADUAÇÃO UNIFESO) 

Alguns alunos citaram também dificuldades na realização da anestesia e do 

ato cirúrgico propriamente dito devido à interferência do tecido adiposo nos tempos 

cirúrgicos do parto cesáreo. 

[...] e no eletivo a gente tinha também muita dificuldade com a 
raquianestesia, essas pacientes que iam para a cesárea, era muito mais 
difícil também porque o tecido adiposo mesmo até a agulha de raqui ... era 
às vezes o tamanho da agulha, então pra você conseguir chegar no canal 
era muito mais difícil. E eu imagino que tenha dificuldade também para a 
mesa do parto, não sei se ela suporta o peso, se há uma dificuldade nesse 
sentido... mas acho que é tudo mais difícil em obesas...(E3 INTERNATO 
UNIFESO). 

[...] acho que talvez, na hora de você “abrir a barriga”  na cesárea. Por 
que?Pelo excesso de gordura. Imagino que deva dar bastante trabalho (E6 
GRADUAÇÃO UNIFESO). 

Outro ponto interessante destacado foi a dificuldade que pode ser 

encontrada para a realização de exames complementares, principalmente o 

ultrassom, por questões de formação de imagens insatisfatórias para o 

esclarecimento diagnóstico. 

[...] as ultrassonografias não têm os laudos que eles querem dar, porque 
não conseguiam ver. Então é muito difícil porque você não sabe o que está 
vindo... (E3 UNESA GRAD.) 

E, por fim, muitos alunos confundiram o tópico “dificuldades no manejo” com 

“complicações materno-fetais”. Fato este talvez explicado pelas dificuldades 

encontradas no manejo implicarem diretamente no reconhecimento oportuno das 

complicações (exames físico e obstétrico e realização de exames complementares) 

ou propiciarem o cenário para eclosão de complicações (vínculo frágil devido à 

interferência de questões culturais e pouca habilidade de comunicação da equipe de 
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saúde). Entretanto, vale ressaltar que muitos alunos ainda cursavam a graduação e 

ainda não possuíam uma experiência nos cenários práticos. 

5.1.2 Conhecimentos sobre Obesidade e Gestação: 

5.1.2.1 Riscos maternos: 

Em relação à ocorrência de complicações maternas na gestante obesa, a 

grande maioria dos alunos relatou, principalmente, a presença de quadros 

hipertensivos na gestação e o diabetes mellitus gestacional. 

Acrescentaram ainda que tais complicações, quando presentes, são 

consideradas fatores de risco para o estabelecimento de hipertensão sistêmica e 

diabetes mellitus tipo II após o término da gestação.  (FEDERAÇÃO BRASILEIRA 

DE GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA,2014; MONTENEGRO 2017; SOGC CLINICAL 

PRACTICE GUIDELINE, 2010;  SEBIRE, 2001; SYNGELAKI,2011; CIDADE,2011; 

PAIVA,2007; FRATTESI,2010; BUSCHUR,2012).   

[...] mais complicações na gestação,mais risco de eclampsia, pré-eclâmpsia, 
diabetes gestacional (E2 INTERNATO UNIFESO) 

 [...] sim, a permanência do diabetes, da hipertensão... então eu acho que 
tem que fazer todo esse controle... (E4 GRADUAÇÃO UNIFESO). 

[...] sim, como foi dito ela pode gerar um diabetes gestacional e prolongar 
esse diabetes tornando-se um diabetes mellitus tipo II...(E5 GRADUAÇÃO 
UNIFESO) 

Os alunos também ressaltaram as doenças osteoarticulares como 

complicações a longo prazo para as pacientes que permanecem obesas após a 

gestação: 

[...] é um risco para o futuro dela.Em que sentido? Risco para outras 
doenças: desde forçar o joelho, porque é muito peso, até problemas 
metabólicos. Como diabetes? Exatamente. (E3 GRADUAÇÃO UNIFESO) 

A principal complicação materna citada pelos alunos foi o quadro de 

diabetes gestacional e também destacaram a maior probabilidade da ocorrência do 

diabetes pré-gestacional em pacientes obesas previamente à gestação. O diabetes 

mellitus gestacional é uma das complicações mais frequentes da gravidez e sua 

prevalência aumentou nas últimas décadas, assim como aumentou a incidência de 

obesidade e sobrepeso pré-gestacionais, os quais são apontados como fatores de 

risco potencialmente modificáveis para o desenvolvimento desta doença 
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(CIDADE,2011). Porém, alguns alunos relatavam desconhecer a presença de outras 

complicações maternas em gestantes obesas na ausência da deflagração de 

diabetes mellitus gestacional. A ocorrência de diabetes mellitus gestacional em 

gestantes obesas é largamente descrita na literatura e explicado pela resistência 

insulínica que é fisiológica na gestação, porém está exacerbada em pacientes 

obesas, favorecendo a eclosão desta patologia (FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 

GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA, 2014; GOMES,2013; CIDADE,2011). 

[...] para a mãe, a questão do diabetes gestacional que é mais evidente. 
Mais alguma complicação? Síndrome metabólica, com resistência 
insulínica... que lembre é só isso.(E1 INTERNATO UNIFESO) 

[...] por causa do diabetes. Ela pode ser diabética prévia, pode não saber, 
não tratar...(E6 GRADUAÇÃO UNIFESO) 

Embora os alunos tenham destacado principalmente a ocorrência do quadro 

de diabetes gestacional como complicação materna em gestantes com obesidade e 

sobrepeso, o peso materno é considerado um fator de risco independente para a 

pré-eclâmpsia e esse risco dobra a cada aumento de 5 a 7 Kg/m² no IMC pré-

gestacional. Portanto há uma relação direta entre o ganho ponderal e a deflagração 

desta patologia (FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA, 

2014; MONTENEGRO, 2017; SOGC CLINICAL PRACTICE GUIDELINE, 2010; 

SEBIRE,2001;SYNGELAKI,2011;CIDADE,2011;PAIVA,2007; 

PADILHA, 2007; GALTIER-DEREURE, 2000; FRATTESI, 2010; BUSCHUR, 2012). 

[...] ela pode ter risco de ter uma hipertensão associada, pode ter 
complicações associadas por conta disso. É tipo um fator de risco para a 
hora do parto. (E2 UNESA GRAD.) 

Quase todos os entrevistados citaram as complicações cardiovasculares, 

síndromes hipertensivas, com destaque para a pré-eclâmpsia, e diabetes mellitus 

gestacional.  A obesidade, por ser uma doença crônica e inflamatória, os riscos 

cardiovasculares pré-existentes são somados aos riscos específicos da gestação, 

portanto, em gestantes obesas os riscos cardiovasculares e metabólicos são 

potencializados (FRATTESI, 2010; GOMES, 2013).  

[...] pelo aumento da incidência da obesidade e a obesidade é uma doença 
que aumenta a incidência de pré-eclâmpsia, diabetes e repercussões 
cardiovasculares para a paciente.(E6 INTERNATO UNIFESO) 
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[...] além disso,os problemas próprios: o diabetes gestacional aumenta o 
risco de diabetes mellitus tipo II no futuro, doenças cardiovasculares: infarto, 
AVC...(E3 INTERNATO UNIFESO) 

Entretanto, poucos alunos descreveram outras complicações obstétricas. 

Podemos citar como exemplo a maior ocorrência de gestações prolongadas nessas 

pacientes, cujo motivo é desconhecido. Aventa-se a hipótese de que elevados níveis 

de colesterol sérico podem afetar as contrações uterinas e consequentemente a 

indução do trabalho de parto em gestantes obesas dislipidêmicas seria prejudicado. 

O menor tônus miometrial também pode estar relacionado à maior probabilidade de 

trabalho de parto prolongado (FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINECOLOGIA 

OBSTETRÍCIA, 2014; FRATTESI, 2010; SOGC CLINICAL PRACTICE 

GUIDELINE,2010; CIDADE,2011). Além disso, há maiores taxas de desproporção 

céfalo-pélvica e o próprio acúmulo de tecido adiposo depositado na pelve materna 

contribuem para a maior prevalência de parto operatório (FEDERAÇÃO 

BRASILEIRA DE GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA, 2014). 

A prevalência de parto cesáreo é sabidamente maior em gestantes obesas 

(SOGC CLINICAL PRACTICE GUIDELINE,2010; FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 

GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA,2014; GOMES,2013; CIDADE,2011). Tal evidência é 

válida tanto para os partos cesáreas eletivos quanto para as cirurgias de urgência e 

neste último caso, com aumento das taxas de complicações (KHASHAN, 2009). 

Nessas pacientes as complicações intraoperatórias e pós-operatórias do parto 

cesáreo são potencializadas pela interferência do tecido adiposo dificultando a 

realização dos tempos cirúrgicos e prejudicando o processo de cicatrização. 

Gestantes obesas submetidas ao parto cesárea podem sofrer uma perda sanguínea 

maior (acima de 1000 ml), aumento do tempo cirúrgico, aumento das taxas de 

infecções de ferida operatória e endometrite (MONTENEGRO, 2017; SOGC 

CLINICAL PRACTICE GUIDELINE, 2010; FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 

GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA, 2014; GOMES, 2013; CIDADE, 2011). 

Em relação a esta situação, os alunos enfatizaram a maior incidência do 

parto cesárea e suas complicações: 

[...] a paciente obesa vive num constante estado inflamatório, acho que ela 
pode ter uma recuperação, uma dor mais intensa. Se for uma cesárea, por 
exemplo, pode ter sangramento mais fácil, pode ter deiscência da sutura por 
aumento da pressão abdominal. (E5 INTERNATO UNIFESO) 
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Embora tenham relatado a maior incidência de parto cesárea e suas 

possíveis complicações, os alunos relacionaram a indicação cirúrgica, 

exclusivamente, às complicações como pré-eclâmpsia e diabetes gestacional 

acarretando macrossomia fetal. 

Em relação às complicações puerperais, alguns alunos citaram também a 

maior incidência de hemorragias pós-parto: 

[...] no pós parto,ela teria uma dificuldade de se recuperar; do útero involuir 
e de ela ter uma coagulação efetiva que não gere atonia.(E5 GRADUAÇÃO 
UNIFESO) 

Complicações como trombose venosa profunda, tromboembolismo, 

endometrite, aumento das taxas de infecções urinárias, não foram descritas pelos 

alunos. Também não houve menção ao aleitamento materno, cuja frequência é 

descrita na literatura como diminuída em puérperas obesas (CIDADE,2011; 

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA,2014; SOGC 

CLINICAL PRACTICE GUIDELINE,2010). 

Observou-se que os entrevistados, muitas vezes desconheciam sobre as 

complicações maternas advindas da obesidade na gestação, ao contrário das 

complicações fetais, as quais foram mais facilmente relatadas. 

 [...] ela pode ter risco de ter uma hipertensão associada, pode ter 
complicações associadas por conta disso. É tipo um fator de risco para a 
hora do parto. E durante o parto? O que poderia acontecer durante o 
parto? RESP: Para a mãe eu não sei dizer... (E2 UNESA GRAD) 

5.1.2.2 Riscos para o Concepto: 

          Quanto aos riscos fetais, quase todos os alunos entrevistados citaram as 

complicações provenientes do diabetes mellitus gestacional em gestantes com 

obesidade e/ou sobrepeso. Dentre essas complicações, destacaram principalmente 

a macrossomia fetal.  

Entretanto a presença de diabetes gestacional não configura uma condição 

sine qua non para a ocorrência de macrossomia fetal, pois mesmo na ausência do 

diabetes, a obesidade condiciona o hiperinsulinismo fetal (MONTENEGRO,2017; 

GALTIER-DEREURE,2000). 

Em decorrência da macrossomia fetal, os alunos citaram as seguintes 

complicações: distócia de espáduas e lesões do plexo braquial no recém-nascido 
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(FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA,2014; 

GADELHA,2009; MONTENEGRO,2017). 

 [...] se essa obesidade gerar alguma consequência no metabolismo da 
mãe, tem risco para o concepto sim. Se a obesidade predispõe ao diabetes, 
isso pode acarretar consequências para o feto. Que consequência? 
Crescimento fetal aumentado, hipoglicemia pós-parto...(E1 INTERNATO 
UNESA) 

[....] como a mãe diabética, tipo II, principalmente, tem a fisiopatologia para 
macrossomia fetal, pode gerar distócia, lesão de plexo braquial na hora do 
parto. Distócia de que? De ombro.(E3 INTERNATO UNESA) 

Ainda como consequência do quadro de diabetes gestacional em gestantes 

obesas, os alunos relataram a hipoglicemia do recém-nascido, inclusive explicando 

sua fisiopatologia. 

[...] devido a hiperglicemia da mãe que aí o feto, ele está acostumado a 

ter uma glicemia alta e ele tem muita insulina e aí quando ele nasce, ele 
ainda continua com a insulina alta mas ele não tem o aporte necessário de 
glicose e aí ele consome tudo que ele tem e faz hipoglicemia. (E2 
INTERNATO UNESA) 

Novamente, em decorrência do quadro de diabetes, os alunos citam a 

ocorrência de crescimento intrauterino restrito para o feto quando a paciente já 

apresenta a patologia previamente à gestação. 

[...] se ela for diabética prévia (sem ser diabetes gestacional), pode ocorrer 
uma vasculopatia e ocorrer uma redução do crescimento desse feto 
também... (E1 GRADUAÇÃO UNIFESO) 

A ocorrência de óbitos fetais também foi descrita pelos alunos, porém restrita 

à presença de diabetes gestacional. Alguns estudos prospectivos apontam que há 

um aumento da incidência de óbito fetal em gestantes com elevado IMC, após 

ajustes de fatores de confundimento, dentre eles o diabetes gestacional 

(SYNGELAKI,2011). 

[...] por conta das complicações da mãe, podem ser morte súbita do 
concepto numa mãe que é diabética, nascimento prematuro, por conta da 
doença hipertensiva..., o que eu lembro agora é isso.(E5 INTERNATO 
UNIFESO) 

A presença de pré-eclâmpsia e suas complicações como crescimento intra-

uterino restrito, sofrimento fetal e prematuridade também foram descritos como 

consequências provenientes da obesidade na gestação, ratificando o que é 

encontrado na literatura, ou seja, o aumento do IMC materno contribui de maneira 
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significativa para a ocorrência de pré-eclâmpsia (SYNGELAKI,2011; FEDERAÇÃO 

BRASILEIRA DE GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA,2014). 

 

[....] sim, crescimento intrauterino restrito devido a uma pré-eclâmpsia que a 
mãe tenha ou uma prematuridade do concepto.(E6 INTERNATO UNIFESO) 

Alguns alunos também descrevam a obesidade gestacional como fator de 

risco para o aumento da incidência de malformações congênitas, principalmente 

defeitos no fechamento do tubo neural. Um estudo coorte realizado entre os anos de 

2001 a 2014, na Suécia, estimou uma maior prevalência de malformações 

congênitas à medida que havia um acréscimo no IMC materno pré-gestacional. As 

principais malformações observadas foram: defeitos do tubo neural, anomalias 

cardiovasculares, lábio leporino, fenda palatina, atresia anoretal e anomalias de 

redução de membros (PERSSON, 2017; FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 

GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA, 2014). 

[...] acho que alterações do fechamento do tubo neural... essas coisas. Isso 
no primeiro trimestre não é? Você acha que a hiperglicemia levaria a 
defeitos no fechamento do tubo neural, é isso? Sim (E3 GRADUAÇÃO 
UNIFESO) 

As complicações ao longo prazo, durante a infância e vida adulta também 

foram destacadas pelos alunos. 

[...] ao longo prazo, ele poderia vir a desenvolver uma deficiência intelectual, 
cognitiva, devido a essa hipoglicemia e também no futuro, o risco dele 
desenvolver um diabetes mais precocemente. (E5 GRADUAÇÃO UNIFESO) 

Evidenciou-se que os alunos destacaram, principalmente, as complicações 

provenientes dos quadros de diabetes gestacional e pré-eclâmpsia. Embora o 

aumento do IMC materno predisponha a eclosão destas enfermidades, muitas 

complicações fetais e do recém-nascido são explicadas apenas pela presença da 

obesidade e/ou sobrepeso no período gestacional. 

5.1.3 Relevância do Tema: 

5.1.3.1 Justificativa da Relevância: 

           Quando questionados sobre a relevância do tema: “Obesidade e ganho de 

peso na gestação”, todos os alunos consideraram o assunto relevante e justificaram 

de diversas maneiras. 



73 

Uma das principais justificativas foram as potenciais complicações advindas 

para o binômio materno-fetal.  Alguns alunos também vincularam essa condição ao 

aumento da mortalidade materna.  

Dentre as principais causas de óbito materno estão as síndromes 

hipertensivas.  É sabido que o aumento ponderal pré-gestacional guarda relação 

direta com o aumento da incidência de pré-eclâmpsia. 

[...] sim, considero um tema importante, principalmente por causa das 
complicações tanto para a mãe, quanto para o RN. (E1 INTERNATO 
UNIFESO) 

Muitos alunos apontaram a relevância epidemiológica da obesidade e 

sobrepeso na gestação, destacando o aumento da incidência e prevalência dessa 

condição, portanto, tornando fundamental a sua correta abordagem pelo profissional 

de saúde no atendimento primário. 

[...] porque ela tá muito mais frequente hoje do que antigamente, muito 
mais! E a tendência é que se torne muito mais frequente, então eu acho que 
é fundamental um médico, um clínico geral saber orientar e direcionar essa 
paciente, principalmente em posto de saúde. (E5 GRADUAÇÃO UNIFESO) 

A obesidade tem alcançado proporções globais e é atualmente uma das 

maiores preocupações quando se trata de saúde da gestante, tanto em países 

desenvolvidos como em desenvolvimento. Mundialmente, foi recentemente descrito 

que o número de mulheres acima de 18 anos com IMC > ou = a 35 dobrou de 

aproximadamente 50 milhões para 100.000 milhões entre os anos de 2000 e 2010 

(PERSSON, 2017). 

Vinculado ao êxito de prevenção da obesidade e sobrepeso e da promoção 

da saúde no pré-natal, está a diminuição de custos na saúde, ou seja, alguns alunos 

enfatizaram o aspecto econômico positivo quando se é realizada uma medicina 

preventiva de qualidade. 

[...] eu acho, porque a gente tem visto que a prevenção poupa trabalho e 
dinheiro, então eu acho que a gente tinha que atentar mais para isso do que 
para o tratamento depois da doença hipertensiva e do diabetes.(E5 
INTERNATO UNESA) 

O custo de pré-natal pode ser até 5 vezes maior em mulheres com 

sobrepeso previamente à gestação do que o custo em mulheres com IMC normal. 

Do mesmo modo, o tempo de internação hospitalar, desde os cuidados pré-natais 

até os cuidados pós-natais é maior em gestantes obesas do que em gestantes com 
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peso adequado e isso também é explicado pela maior taxa de partos operatórios e 

suas complicações. Portanto, o custo da internação hospitalar também é maior para 

essas pacientes. Além disso, porcentagem de crianças que requer admissão em 

unidades de terapia intensiva é 3,5 vezes maior em casos de obesidade materna. 

Todos esses eventos em conjunto geram um grande impacto econômico para o 

sistema de saúde pública (GALTIER-DEREURE, 2000; GOMES, 2013).  

 Alguns alunos justificaram a relevância do tema pela dificuldade encontrada 

em abordar tal tema com a paciente, refletindo, portanto, uma fragilidade na relação 

médico-paciente, a qual se torna uma barreira para as ações de prevenção de 

comorbidades e para a promoção da saúde.  Essa questão foi anteriormente 

debatida pelos alunos e, neste momento da entrevista, novamente retorna com 

importância. 

[...] sim, com certeza, justamente pelo que eu falei: a gente tem muita 
dificuldade em conversar, em abordar, em examinar e esclarecer os 
problemas para a paciente, em falar todas as consequências que ela pode 
ter até pra não falar de uma forma que assuste ela, pra gente é muito difícil. 
(E2 INTERNATO UNIFESO) 

5.1.3.2 Melhor momento da abordagem do tema na escola médica: 

A grande maioria dos alunos entrevistados considera que o melhor momento 

para a abordagem do tema “Obesidade e Ganho de peso na gestação” deva 

acontecer no período acadêmico destinado para o estudo da Saúde da Mulher. 

Porém, alguns alunos sugeriram que tal tema já poderia ser discutido desde o 1° 

período em cenários de unidades básicas de saúde e outros acrescentaram a 

importância de um reforço no ensino durante o internato. 

[...] no 5° período e reforçar no internato que a gente vai ter mais contato 
com elas, mas acho que desde o 5° mesmo, que é quando a gente começa 
a colocar “a mão na massa”.(E6 GRADUAÇÃO UNIFESO) 

[...] no caso faria esse acompanhamento em gestantes no PSF do 1° ao 4° 
período, no 5° período rodava no HCT, tendo um ciclo de debates sobre 
isso para poder quando você entrar no internato já ter visto o tema.(E1 
INTERNATO UNIFESO) 

Uma aluna considerou o tema como sendo transversal e, portanto, podendo 

ser abordado dentro de outras disciplinas. 
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 [...] acho que também seria interessante citar em outras disciplinas onde a 
obesidade na gestação pode gerar outras doenças, não só na gravidez. 
Que outras disciplinas, por exemplo? RESP:Clínica, Endocrinologia, 
Cardiologia, Nefrologia.(E1 UNESA GRAD.) 

A maior parte dos alunos sugeriu que o assunto deveria ser abordado no 

período correspondente ao estudo da Saúde da Mulher. Além disso, acrescentaram 

a abordagem do tema desde o início da faculdade, principalmente em cenários 

práticos, como por exemplo, nas Unidades Básicas de Saúde. Isso reflete a 

evidência da participação cada vez mais precoce do aluno nas atividades de cunho 

prático, com destaque para as atividades em Unidades Básicas de Saúde. Também 

sugerem um reforço do aprendizado no momento do internato, incluindo o estudo 

em ambiente hospitalar. Interessante notar a percepção de um aprendizado evolutivo 

que os alunos demonstram, uma vez que sugerem um aprendizado de modo 

sequencial ao longo da faculdade e perpassando todos os cenários e, portanto, com 

diferentes pontos de vista para o mesmo assunto. Importante salientar neste 

momento a postura do profissional de saúde (docente) para o alcance dessa 

proposta de ensino. O êxito depende, inclusive, de uma sincronia entre o vivido e a 

construção de competências baseados em objetivos de aprendizado entre o 

profissional que constrói o currículo e o profissional da prática. 

5.1.3.3 Melhor abordagem pedagógica: 

Neste momento da entrevista foi solicitado que cada aluno sugerisse 

modalidades de abordagem pedagógica acerca do tema: ”Obesidade e Ganho de 

Peso na Gestação” na escola médica. Muitos alunos ratificaram a qualidade das 

atividades pedagógicas já existentes em sua grade curricular e frisaram a 

importância da integração entre os aprendizados teórico e prático supervisionado 

pelo preceptor.  

[...] eu acho que são atividades que seguem justamente o propósito do 
internato, digamos assim: eu poderia ter uma aula teórica e depois visitar o 
paciente, discutir com o professor (E1 INTERNATO UNESA) 

[...] abordar isso numa sessão tutorial mais profundamente, colocar isso 
numa situação problema, aulas no internato que abordem isso... uma aula 
de pré-natal, por exemplo de uma gestante obesa, explicar se é um pré-
natal de alto risco ou se conduz no baixo risco, mostrar para gente qual 
deve ser a conduta.(E5 INTERNATO UNIFESO) 

Embora os alunos enfatizem a importância da realização de atividades 

teóricas, eles também sugerem uma inovação na didática quando solicitam um 
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estímulo ao raciocínio clínico. Tal preceito constitui a base da metodologia ativa de 

ensino, representada pelas situações-problema, adotada pela UNIFESO. 

A participação ativa do aluno no processo de aprendizado também é 

mencionada, no momento em que alguns alunos reconhecem a eficácia para 

assimilação de conteúdos, com atividades de palestras e apresentações realizadas 

por eles. 

[...] o que a gente já faz aqui: muitos trabalhos para apresentação: você 
acaba estudando mais o tema, você ás vezes dá uma aula sobre aquilo e 
com isso acaba se interessando mais sobre aquilo. (E2 UNESA GRAD.) 

Ainda dentro dessa dinâmica de ensino, outros alunos também citaram a 

realização de palestras, porém em unidades de saúde para o usuário, ou seja, 

sugeriram um método de ensino pautado na integração entre o saber técnico 

atendendo diretamente às necessidades da população-alvo (gestantes). O princípio 

da integralidade presente neste exemplo, de forma genuína, permitiria o surgimento 

de novas práticas pedagógicas, uma vez que se desenvolveria em cenário dinâmico.  

[...] quando a gente começa a ir para o PSF, os próprios alunos fazem 
palestras para os pacientes que estão na sala de espera  e era até o nome 
da atividade que a gente tinha no PSF: Sala de espera. Fazia pequenas 
palestras para os pacientes na sala de espera sobre hipertensão, diabetes, 
doenças básicas que tratam na Saúde da Família (E4 INTERNATO 
UNESA). 

A contribuição social do aluno na unidade de saúde poderia resultar na 

melhoria do vínculo do futuro profissional de saúde com a paciente, à medida em 

que visualiza diretamente o resultado das ações de promoção de saúde e prevenção 

de doenças executados por ele próprio e isso, em contrapartida, aumentaria sua 

capacidade de vínculo e de responsabilidade no desfecho da assistência de pré-

natal. Vale ressaltar que tal atividade promove também uma integração de saberes 

epidemiológicos e obstétricos, que se retroalimentam num contexto social oportuno 

para a construção de diálogos modificadores de hábitos de vida da comunidade 

(CECCIM,2004). 

Outro ponto destacado pelos entrevistados foi a postura do profissional de 

saúde à frente do atendimento, o qual muitas vezes, não enfatiza a obesidade e/ou o 

sobrepeso na gestação como uma enfermidade de relevância na saúde pública. 

Consequentemente, o atendimento se restringe à solicitação de exames 

pertencentes á rotina obstétrica.  
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[...] talvez conferências e acho que no próprio ambulatório,enfermaria, 
porque às vezes passa “de lado”, falam de tudo, dos exames, mas o peso 
passa...então ter um olhar diferenciado ali, eu acho interessante.(E1 
GRADUAÇÃO UNIFESO) 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), os profissionais 

de saúde devem ser capazes de aprender continuamente, tanto na sua formação 

quanto na sua prática, responsabilizando-se por sua educação e ao mesmo tempo 

estimulando o processo educacional para futuras gerações. A formação em saúde é 

contínua e dinâmica, princípio este que embasa o processo de Educação 

Permanente (CECCIM,2008). 

Percebe-se que a maioria dos alunos cita atividades pedagógicas já 

existentes nas suas respectivas universidades. Apenas incorporam o tema nessas 

atividades pedagógicas. Destaca-se a relevância dada para as atividades em que o 

aluno atua como interlocutor de conhecimentos, por exemplo: nas atividades em 

sala de espera nas Unidades Básicas de Saúde e a elaboração de trabalhos para 

apresentação em sala de aula. Tal exercício de interlocução de conhecimentos 

representa um importante método para sedimentação de conteúdo. 

5.1.3.4 Quando é abordado: 

A maioria dos alunos relata já ter visto o assunto tanto em cenários de aula 

teórico quanto prático, porém mais acentuadamente neste último. 

Alguns referem que houve a abordagem do tema desde o 1° período, 

inclusive em atividades realizadas pelo PSF, porém com maior ênfase no internato.  

[...] acompanhamos isso na prática do internato. Quando a gente atendia 
uma paciente que gestante obesa, a gente discutia o caso específico com o 
supervisor. Temos a disciplina específica na sala de aula e esses casos à 
parte na enfermaria.(E4 INTERNATO UNESA) 

[...] a gente viu praticamente em todos os cenários; a gente viu em tutoria; 
na parte prática do internato a gente acabou vendo também mais no 
ambulatório. A parte de acompanhamento de pré-natal... a gente acabou 
vendo bastante.(E4 INTERNATO UNIFESO) 

[...] eu vi tanto na tutoria quanto no hospital com pacientes com obesidade e 
mostrando suas consequências...nas gestantes? Nas gestantes.(E3 
GRADUAÇÃO UNIFESO) 

[...] presenciei nos 3 âmbitos que eu circulo: na sala,  quando foi abordada 
as doenças e o pré-natal em si com os aconselhamentos para as gestantes; 
no hospital, quando eu rodei na maternidade e também eu faço estágio no  
“Saúde da Família”.(E1 GRADUAÇÃO UNESA) 
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Acreditamos que o ensino do tema obesidade e ganho de peso na gestação 

possa ser conduzido desde o primeiro período da escola médica utilizando para isso 

abordagens pedagógicas inerentes ao cenário vivido pelo aluno e apontando o 

assunto sempre que oportuno no decorrer das atividades curriculares. Certamente o 

estudo mais aprofundado ocorreria no período destinado para o estudo da Saúde da 

Mulher, porém isto não prescinde sua abordagem em outros períodos, com outros 

pontos de vista, ao longo da formação médica. A participação dos alunos em 

cenários práticos de aprendizado torna factível também um estudo mais 

aprofundado do assunto visto que a obesidade/ sobrepeso gestacional está cada vez 

mais prevalente na população.  Além da obesidade gestacional, tal enfoque também 

pode ser reproduzido para outras patologias com alta prevalência e incidência na 

população.  

5.2 QUESTIONÁRIO: 

A segunda etapa do trabalho constou na aplicação de um questionário com 

20 questões, conforme já citado no capítulo de Material e Métodos, cuja análise 

descritiva das respostas obtidas ocorre a seguir: 

A média geral de acerto do questionário foi de 53,6%, incluindo todos os 

alunos que responderam, ou seja, 287 alunos.  

Considerando-se o índice de acertos para cada pergunta do questionário, 

verificou-se que a pergunta n°06 foi a mais acertada pelos alunos, com 92% de 

acertos, seguida pela pergunta n° 02 e pela pergunta n° 10, com 85 e 80% de 

acertos, respectivamente. A questão n°06 referia-se, às orientações nutricionais que 

são dispensadas às gestantes, ou seja, os cuidados de atenção em nível primário. A 

questão 02 tratava da repercussão epidemiológica da cesárea frente ao quadro de 

obesidade na gestação e a questão n°10 averiguava sobre medidas preventivas 

para o combate desta condição.  

Interessante constatar que as maiores taxas de acertos ocorreram em 

questões envolvendo aspectos sobre atenção primária, saúde coletiva e 

epidemiologia.  Este resultado atende às Diretrizes Curriculares Nacionais de 

priorizar a formação e a capacitação de estudantes de medicina para a atuação 

como generalistas.  



79 

A escolha da resposta correta na pergunta n°06 também pode ser 

interpretada como um conhecimento teórico-prático do estudante na medida em que 

aborda orientações e condutas realizadas durante uma consulta de pré-natal. Desse 

modo, pode-se depreender que o aluno está mais próximo com a realidade do dia a 

dia em unidades básicas de saúde, por exemplo. 

Corroborando tal raciocínio, verifica-se um alto índice de acerto na questão de 

n° 10, que aborda medidas preventivas para o combate da obesidade na gestação. 

A maior parte dos alunos marcou a opção “através da implementação de políticas 

públicas saudáveis de saúde”, resultado este podendo ser interpretado como a 

presença de conhecimento acerca do conceito de promoção de saúde e prevenção 

de doenças. 

Em relação à questão n° 02, pode-se imaginar que para que houvesse o 

acerto, o aluno deveria saber, ao menos parcialmente, algumas das complicações 

obstétricas advindas da associação entre obesidade e gestação, já que a resposta 

considerada correta foi a letra B, ou seja, há um aumento no índice de cesarianas no 

país diante deste quadro. 

Entretanto, quando se analisam as questões em que houve um menor índice 

de acertos, destacam-se as questões de números 18 (com 7% de acertos), 17 (com 

12% de acertos) e 11 (com 22% de acertos).  

A questão n° 18 trata especificamente das complicações materno-fetais 

decorrentes da obesidade no período gestacional e, neste caso, a literatura aponta 

uma relação direta entre a obesidade gestacional e o aumento da incidência de 

hipertensão gestacional. Num primeiro momento, poderíamos inferir um 

desconhecimento deste tópico, porém quando observamos a resposta mais 

frequentemente marcada pelos alunos, encontramos a opção “diabetes gestacional”, 

a qual é uma complicação relevante, porém, não atende ao critério de estar 

“diretamente relacionado” ao aumento do IMC pré-gestacional. Talvez o motivo para 

o baixo índice de acertos seja a exigência de um conhecimento mais aprofundado e 

específico acerca da análise das complicações, e não simplesmente o fato de poder 

citá-las. Imaginamos que o diabetes gestacional está no senso comum dos 

estudantes. 

A segunda questão com menor índice de acertos pelos alunos abordou a 

orientação dada às pacientes que realizaram cirurgia bariátrica e que desejam 

posteriormente gestar (questão n° 17). Embora avalie um conhecimento mais 
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específico e, portanto, à grosso modo, podendo ser considerado dispensável, 

ressalta-se a relevância epidemiológica da obesidade, neste caso, no período de 

menacme e o papel do profissional de saúde para a orientação correta desta 

paciente diante de uma realidade cada vez mais frequente de realização de cirurgias 

bariátricas em pacientes em idade reprodutiva (relevância das consultas 

preconcepcionais). As consultas pré-concepcionais podem, inclusive, serem 

realizadas pelo médico generalista.  

Em seguida, a questão com menor índice de acerto foi a de n° 11, que 

debatia a orientação acerca do ganho de peso permitido para uma paciente 

hipotética no curso de uma gestação de 09 semanas com base no seu IMC pré-

gestacional (30 Kg/m²). A resposta correta, ou seja: “ganho de peso durante a 

gestação deve ser abaixo de 7 Kg” (letra D), foi marcada por apenas 22% dos 

alunos. A maioria dos alunos escolheu a opção “o ganho de peso durante a 

gestação deve ser entre 7 e 11,5 Kg” (opção C). Tal resultado demonstra o pouco 

conhecimento acerca do ganho ponderal considerado aceitável, o qual é 

proporcional ao IMC pré-gestacional. Tal conhecimento interfere diretamente na 

condução adequada do ganho de peso durante o pré-natal. 

 

Figura 6: Média de acertos nas questões.  

 Como já dito anteriormente, o questionário era composto por 20 questões e 

cada uma delas apresentava 5 opções de resposta e em todas as perguntas a 

alternativa “E” representava a seguinte resposta: “não sei responder”. Tal alternativa 
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foi introduzida com o intuito de evitar que o aluno escolhesse uma opção 

aleatoriamente quando não soubesse responde-la.  

A questão n° 17 foi a que apresentou maior taxa de respostas letra E (53%),  

e abordava o conhecimento sobre o intervalo considerado seguro para uma 

gestação após a realização de cirurgia bariátrica em mulheres em idade reprodutiva. 

Interessante ressaltar que tal pergunta correspondeu à segunda questão com menor 

índice de acertos, conforme debatido anteriormente. Tal resultado ratifica o fato de 

desconhecimento dos alunos acerca do assunto, pois, um grande número optou por 

admitir o seu desconhecimento e outra grande parte apresentava conhecimento 

equivocado. Novamente destaca-se a especificidade da questão, a qual poderia ser 

aplicada, inclusive a médicos especialistas, porém com relevância, pois tal 

orientação poderia ser indagada pela paciente durante uma consulta em unidades 

básicas de saúde. Ainda abordando o tema cirurgia bariátrica, a questão n° 20 

averiguava os benefícios de tal procedimento em uma futura gestação. A resposta 

considerada correta, letra C (decréscimo da ocorrência de diabetes gestacional), foi 

escolhida por 32% dos alunos e 28% afirmaram não saber (letra E). Tal questão 

correspondeu a terceira questão com maiores taxas de resposta letra E. Também 

tratava de uma questão mais específica, ainda mais do que a questão n° 17, pois 

averiguava sobre os potenciais benefícios da cirurgia, a longo prazo, numa situação 

particular, no caso a gestação. Observou-se que a opção mais frequentemente 

marcada foi a letra A: “deficiência de vitaminas”, ou seja uma complicação comum 

após a cirurgia. Talvez tenha sido a resposta mais marcada pelo fato de não 

atentarem para a palavra “decréscimo”, contida no enunciado. Mesmo assim, não 

explica o alto índice de escolha para letra E. 

A questão com a segunda maior taxa de respostas “não sei responder” foi a 

de n° 16, onde 46% dos alunos marcaram a letra E. Diferentemente das questões 

comentadas acima sobre aspectos da cirurgia bariátrica em relação à gestação, esta 

questão abordava as complicações fetais associadas à obesidade no primeiro 

trimestre gestacional, ou seja: abortamentos.  Interrogava-se a principal causa, cuja 

resposta considerada correta foi a letra C: “Há um aumento de abortamento por 

anomalias congênitas”. Para responder tal questão o aluno também deveria saber a 

classificação dos diversos tipos de abortamento e correlacioná-lo com o quadro de 

obesidade em gestantes. Embora a questão tenha apresentado uma alta taxa de 

respostas letra E, 25% dos alunos marcaram a assertiva correta.  O conhecimento 
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do aumento da incidência de malformações fetais em gestantes obesas e o 

reconhecimento dos tipos de abortamento permitem uma maior perspicácia no 

critério de solicitação e interpretação de exames complementares, atendendo o 

objetivo de diagnóstico precoce e tratamento oportuno. 

Em seguida, as questões com maiores taxas de respostas letra E, foram 

respectivamente as questões n° 11 (23%) e n° 5 (19%). Ambas as questões 

abordavam conhecimentos acerca do estabelecimento do IMC pré-gestacional ou de 

até 12 semanas como critério de classificação e acompanhamento da margem de 

ganho de peso considerável saudável para a paciente ao longo da gestação. Tal 

conhecimento faz-se relevante para o médico generalista que acompanha pacientes 

em pré-natal, visto que o mesmo poderá acionar o apoio de equipe de NASF para 

que a paciente alcance os parâmetros de ganho de peso desejáveis em situações 

particularmente laboriosas ou até mesmo utilizará de maior perspicácia para a 

solicitação de exames complementares no intuito de detectar precocemente 

complicações e realizar a referência aos serviços de pré-natal de alto risco. O 

desconhecimento da classificação do IMC na gestação como critério para a 

avaliação do ganho ponderal é ratificado pelo baixo índice de acertos (22%) na 

questão n°11, como foi debatido anteriormente. 

Por fim, as questões n° 14 e 19 apresentaram taxas de respostas “não sei 

responder” de 18 e 14%, respectivamente. A questão n° 14 discutia acerca da 

interferência do panículo adiposo para a obtenção de imagens no exame de 

ultrassonografia. O conhecimento do mecanismo de formação de imagens e do 

papel de diferentes tecidos na propagação das ondas sonoras do aparelho de 

ultrassom atuaria como subsídio para a escolha da resposta. Embora, à princípio, 

aborde conteúdos teóricos mais elaborados, o conhecimento da resposta correta 

permite o aluno concluir que a detecção de malformações fetais poderá ser 

prejudicada nessas gestantes, portanto diminuindo a acurácia do método.  A 

questão n° 19 envolvia conhecimentos sobre a relação entre obesidade na gestação 

e trombose venosa profunda. A resposta considerada correta (letra C) justamente 

apontava a deambulação precoce no pós-parto como mecanismo de prevenção de 

tal patologia. Depreende-se, portanto, que ainda deve-se enfatizar a transmissão 

desse conhecimento, já que representa um conhecimento inerente ao médico 

generalista. 
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Figura 7: Média de não acertos nas questões (inclui questões não respondidas)  

Quando estudamos o desempenho dos alunos comparando-se a graduação 

com o internato de cada instituição e comparando as instituições entre si, através 

das tabelas de contingência e o do teste chi quadrado (chi²), verifica-se que não há 

diferença entre os grupos, visto que o valor de p encontrado foi maior que 0,05. 

Entretanto, houve diferença estatística significante nas questões 14 (p=0,026) e 15 

(p= 0,021). O valor de p obtido na análise da questão 08 foi de 0,05. 

Em relação às questões 14 e 15, que apresentaram um p valor menor que 

0,05, podemos considerar que há uma diferença com nível de significância entre os 

grupos. Apesar de não ser possível detectar exatamente onde essa diferença 

ocorre, podemos inferir que acontece entre a graduação e o internato, onde há uma 

diferença discrepante entre as médias de acertos. Ou seja, excetuando-se as 

questões 14 e 15, o teste chi quadrado (chi²) não permite inferir se a diferença de 

taxas de respostas corretas obtidas ocorreu dentro da mesma instituição (entre 

graduação e internato) ou entre as instituições.  

Pode-se concluir que as diferenças de taxas de acertos, entre os alunos da 

graduação e do internato de cada instituição e entre as instituições ocorreu 

aleatoriamente, não havendo diferença estatística significativa entre os resultados 

obtidos. Pode-se considerar que a hipótese nula é verdadeira nesse estudo, ou seja: 

não há diferença entre as instituições analisadas e entre os grupos de alunos de 

graduação e internato da mesma instituição.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Quando defrontamos os resultados obtidos através da aplicação do 

questionário face aos discursos registrados durante as entrevistas e finalmente 

analisamos esses dados à luz do referencial teórico levantado (triangulação das 

fontes), podemos identificar o conhecimento e as práticas dos estudantes de 

medicina no que se refere ao tema ganho de peso e obesidade na gestação.  

O tema obesidade e ganho de peso na gestação é abordado em ambas as 

universidades e os alunos demonstraram um conteúdo teórico significativo no 

decorrer das entrevistas. Apesar disto, verifica-se um desconhecimento quanto à 

aplicabilidade do IMC no acompanhamento do ganho ponderal em gestantes. Tal  

fato também é evidenciado nos discursos das entrevistas à medida que muitos 

estudantes afirmam que a margem de ganho de peso é fixa e constante para toda a 

gestante, independente do IMC apresentado no 1° trimestre. 

Em relação às orientações para mudanças de estilo de vida, como a adoção 

de dieta saudável e a prática de exercícios físicos durante a gestação, a maioria dos 

estudantes afirmou a sua realização durante as consultas de pré-natal. Tais medidas 

foram descritas detalhadamente durante as entrevistas, inclusive considerando-se a 

relevância dos aspectos econômico e social para a paciente. As medidas para 

promoção de saúde e prevenção de doenças foram largamente expressas pelos 

estudantes, reflexo talvez da sua grande participação em cenários de unidades 

básicas de saúde e da visualização constante da atuação das equipes de saúde 

nesse sentido. Entretanto, não se observa tamanho ímpeto no que se diz respeito às 

orientações acerca das complicações para o binômio materno-fetal diante de um 

elevado IMC.  

Nota-se, portanto, a presença do conhecimento conceitual sobre o assunto 

bem como o conhecimento das medidas de esclarecimento sobre mudanças de 

estilo de vida para a população afetada. Porém, percebe-se uma fragilidade teórica 

acerca do acompanhamento pré-natal destas pacientes, fato este talvez explicado 

pelo desconhecimento do gráfico comparativo entre o IMC e a idade gestacional no 

cartão de pré-natal.  Além disso, muitos alunos relataram presenciar o 

acompanhamento do ganho ponderal somente através da aferição do peso, conduta 

esta por vezes dissociada de uma análise aprofundada pela equipe de saúde.  
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Pode-se inferir que, apesar do conteúdo teórico apresentado pelos alunos ser 

satisfatório, não ocorre um aumento da práxis, visto que esse conhecimento não é 

reproduzido nos cenários práticos de ensino.  Ao analisarmos as respostas obtidas 

nos questionários aplicados, verifica-se que não ocorrem diferenças estatisticamente 

significativas entre as instituições ou mesmo entre os alunos da graduação e do 

internato da mesma universidade. Ou seja, independente do modelo de ensino 

adotado, o presente estudo verificou que não há incremento da práxis entre os 

alunos da graduação e do internato das respectivas instituições, reflexo, talvez, da 

dissociação entre o saber teórico e a realidade de atendimento vivenciada pelos 

alunos nos cenários de prática.  

No que tange ao conhecimento das complicações maternas no quadro de 

obesidade na gestação, a maioria dos alunos citou o diabetes mellitus gestacional e 

as síndromes hipertensivas, respectivamente. Complicações obstétricas como as 

síndromes hemorrágicas foram pouco citadas e, por vezes, o foram após indagação 

direta pelo entrevistador acerca do assunto. Simultaneamente, encontra-se um baixo 

índice de acertos nas questões referentes à cirurgia bariátrica e suas repercussões 

no ciclo gravídico puerperal. Tal item sequer foi mencionado durante as entrevistas. 

Porém, tal conhecimento pode ser classificado, a princípio, como específico e, 

portanto, não contemplando o objetivo de formação de médicos generalistas. 

Quando analisamos a percepção dos alunos acerca das complicações para o 

concepto diante da obesidade gestacional, nota-se uma resposta maciça apontando 

o diabetes mellitus gestacional e suas repercussões fetais. A macrossomia fetal, por 

exemplo, foi citada por diversos alunos durante a entrevista. Entretanto tal 

conhecimento não é acompanhado de sua suspeição na consulta de pré-natal. As 

complicações relatadas para o binômio materno-fetal foram as patologias 

deflagradas pela obesidade atuando como fator de risco para o seu surgimento 

(diabetes mellitus gestacional e síndromes hipertensivas). Isto pode ser refletido pela  

dificuldade em reconhecer a obesidade na gestação como uma entidade nosológica 

independente, capaz de gerar por si só, desfechos deletérios.  Por exemplo, a 

macrossomia fetal, ocasionada pelo hiperinsulinismo fetal, pode ocorrer apenas pela 

presença da obesidade, mesmo na ausência do quadro de diabetes mellitus 

gestacional. 

Essa dificuldade de reconhecimento da obesidade gestacional como uma 

enfermidade pode explicar a observação da condução do pré-natal de forma 
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indiferenciada do pré-natal de baixo risco, conforme relatado por alguns alunos. 

Embora a maioria tenha reconhecido a obesidade na gestação como uma condição 

para a classificação do pré-natal como de alto risco, exigindo para a condução do 

mesmo a atuação de uma equipe multidisciplinar de saúde, sua abordagem 

diferenciada não foi evidenciada na prática pelos alunos. O que foi relatado foi 

justamente uma abordagem diferenciada somente na vigência de outras patologias. 

De fato, tal proposta de atenção no pré-natal é preconizada pelo Ministério da Saúde 

e neste momento o protocolo não exerce o papel de dirimir as dúvidas acerca do 

assunto. 

Em relação às dificuldades encontradas para o manejo da obesidade e 

sobrepeso na gestação, os alunos enfatizaram as dificuldades referentes ao exame 

físico e estendendo-se para as limitações dos exames complementares. Tal 

dificuldade é acentuada entre os alunos da graduação, explicado talvez, a pouca 

vivência em atividades práticas,quando comparado aos alunos do internato. 

Por fim, todos os alunos entrevistados consideraram relevante a abordagem 

do tema na escola médica e a justificativa para tal relevância foi diversa. Grande 

parte dos estudantes atribuiu a importância sob o ponto de vista epidemiológico, já 

que a obesidade representa uma patologia prevalente no Brasil e no mundo. 

Interessante assinalar que neste contexto, o aluno compreende a implementação de 

políticas públicas de saúde como uma ferramenta essencial para a modificação 

deste cenário. Ou seja, percebe-se a presença de uma visão ampla, comprometida 

com a realidade socioeconômica da população. De fato, tal postura é identificada ao 

longo de quase todas as entrevistas, no momento em que os alunos consideram 

indispensável o comprometimento social da equipe de saúde com a paciente e seu 

núcleo familiar e sugerem medidas para proteção à saúde factíveis com a realidade 

econômica vivenciada pela gestante. Outro grupo de alunos justificou a relevância 

do tema devido às potenciais complicações materno-fetais deflagradas pela 

obesidade e sobrepeso na gestação.   

Conforme discutido anteriormente, quando analisamos os resultados obtidos 

no preenchimento do questionário, não houve diferença estatisticamente relevante 

no desempenho entre os alunos da graduação e do internato dentro das instituições, 

o que se pode inferir que não houve agregação do conhecimento do assunto em 

questão no intervalo compreendido. Ao mesmo tempo, também não houve diferença 

nos resultados quando comparamos as instituições, depreendendo-se, portanto não 
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haver, nesse estudo, diferenças na aquisição do conhecimento entre os dois 

modelos de ensino destas escolas médicas.  

Quando refletimos sobre as propostas pedagógicas sugeridas pelos alunos 

durante as entrevistas no contexto acima, podemos destacar como potencialidades 

de ambos os modelos de ensino a participação dos alunos em atividades de cunho 

prático, dentre elas, as ocorridas nas Unidades Básicas de Saúde. Porém, o pleno 

êxito dessas atividades no sentido de agregar conhecimento pauta-se na coesão 

entre as equipes de saúde e os objetivos de formação de competências propostos 

pelas universidades. É essencial que a equipe docente presente nos cenários 

práticos de ensino esteja capacitada e articulada com a universidade no sentido de 

desencadear o processo de ensino capaz de moldar as competências e habilidades 

necessárias à formação médica.  A necessidade da formação deste elo, inclusive, é 

citada e reconhecida pelos alunos.  
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 APÊNDICE  A 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA: 

 

“Obesidade e ganho de peso na Gestação” 

 

Você percebe a presença da abordagem do tema “obesidade e ganho de 

peso na gestação” em seu curso?  Cite alguns exemplos do que você tem 

vivenciado que tenha abordado esse tema (tutoria, cenário de prática, aula). 

Qual a sua percepção sobre a relevância do tema? 

Como você acha que deveria ser conduzida a questão do ganho de peso 

durante a gestação numa consulta de pré-natal? Você observa isso na sua prática? 

Você já atendeu uma gestante obesa? Como você conduziu a consulta e o 

futuro acompanhamento? 

Quais as dificuldades que você tem ou imagina que terá no manejo de 

gestantes obesas? 

Como você conduz o pré-natal de gestantes obesas? Como o seu preceptor 

conduz o pré-natal de gestantes obesas? 

Quais riscos que você identifica para as mulheres obesas que se encontram 

grávidas? E para seus conceptos existe algum risco? Quais? 

Você acha que é um assunto relevante para ser abordado na escola 

médica? Por quê? Qual seria o melhor momento para você dessa abordagem? Que 

tipos de atividades deveriam ser desenvolvidas para o seu aprendizado sobre o 

tema? 
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APÊNDICE  B 

Prezado aluno (a), 

O presente questionário faz parte de uma pesquisa que objetiva analisar o 

conhecimento de estudantes de Medicina sobre o tema “obesidade e ganho de peso 

na gestação”. O seu preenchimento contribuirá para a realização de melhorias no 

ensino médico, poderá ser feito de forma anônima e não implicará em aprovação ou 

reprovação em qualquer disciplina. Por favor, caso desconheça o tema abordado na 

questão, não se envergonhe e marque o item E- “não sei responder”. 

Desde já agradeço a sua atenção e disponibilidade. 

 

QUESTIONÁRIO: 

I – Perfil sócio-demográfico do estudante: 

Idade: 

Sexo: 

Universidade: 

Período em curso: 

Área de preferência para atuação profissional futura: 

 

II – Conhecimentos: 

1. A obesidade é classificada pela OMS como um dos mais importantes agravos de 

saúde mundial. À medida que a incidência de obesidade aumenta, a obesidade 

materna se torna um dos principais fatores de risco obstétricos. Segundo a OMS, 

a partir de qual IMC a gestante é considerada obesa? 

A. IMC < 18,5 Kg/m².  

B. 18,5 <IMC<24,9 Kg/m². 

C. 25 < IMC< 29,9 Kg/m². 

D. IMC > 30 Kg/m². 

E. Não sei responder.   
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2. Sabendo-se que a taxa de cesárea é considerada um medidor da qualidade do 

pré-natal realizado numa região, qual o impacto da obesidade na gestação em 

relação ao índice de cesáreas no Brasil?  

A. Diminui. 

B. Aumenta. 

C. Inalterado. 

D. Varia de acordo com a região do país.   

E. Não sei responder. 

3. Sabendo-se que as modificações fisiológicas no organismo materno na gestante 

hígida são de caráter transitório, pode-se afirmar que em relação ao metabolismo da 

glicose durante a gestação: 

A. A passagem da glicose materna para a circulação fetal ocorre através de 

transporte ativo pela placenta e é estimulada pela ação de hormônios contra-

insulínicos. 

B. Há uma tendência á hiperglicemia materna ás custas da ação de 

hormônios contra insulínicos. 

C. O feto obtém suas necessidades energéticas através da produção 

hepática de glicose e da captação de glicose materna. 

D. A glicose e a insulina de origem materna passam livremente para a 

circulação fetal através do processo de difusão facilitada. 

E. Não sei responder. 

 

4. Estudos apontam que o metabolismo do folato pode sofrer interferências pelo 

tecido adiposo acentuado em gestantes com obesidade. Tal fato, poderia explicar, 

nesse grupo de gestantes, a maior ocorrência de: 

A.Síndromes hipertensivas. 

B.Diabetes gestacional. 

C.Anomalias congênitas decorrentes de defeitos do tubo neural. 

D.Prevalência de fetos pequenos para a idade gestacional. 

E.Não sei responder. 
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5. Segundo os atuais protocolos de acompanhamento pré-natal (SGOC, ACOG, 

FEBRASGO, MINISTÉRIO DA SAÚDE), o dado mais relevante para a avaliação e o 

acompanhamento do ganho de peso gestacional baseia-se: 

A. Na história familiar de sobrepeso-obesidade da gestante. 

B.No IMC pré-gestacional ou de até 12 semanas. 

C.No ganho máximo de 10 Kg durante toda a gestação, independentemente 

do peso pré-gravídico. 

D.No peso gestacional identificado no terceiro trimestre. 

E.Não sei responder. 

 

6.A abordagem das carências nutricionais na gestante sempre foi o enfoque dado 

pelo Ministério da Saúde ao longo das publicações dos Manuais Técnicos de 

Assistência Pré-Natal. Com o aumento da incidência da obesidade na gestação, no 

Brasil, foram incluídas também orientações aos problemas nutricionais ocasionados 

por excesso de nutrientes. Em relação à orientação alimentar para a gestante 

(segundo o Ministério da Saúde): 

A.Deve ser estimulado o consumo de bebidas como café, chá preto e 

refrigerantes entre as refeições devido ao seu valor calórico. 

B.Para ajudar a controlar o peso na gravidez, deve-se orientar a gestante a 

“pular” refeições. 

C.Deve fazer, pelo menos, 3 refeições (café da manhã, almoço e jantar) e 2 

lanches saudáveis por dia, evitando ficar mais de 3h em jejum. 

D.Deve ser orientada a deitar-se logo após a refeição para evitar 

hipoglicemia. 

E.Não sei responder. 

 

7.O impacto da obesidade na mulher em idade fértil tem sido de particular interesse 

na última década, em parte com o objetivo de melhorar o entendimento acerca do 

papel exercido pelo peso materno na saúde das futuras gerações. Diante do 

exposto, qual a complicação obstétrica possível na gestante com obesidade? 

A.Diabetes gestacional. 

B.Pré-eclâmpsia.   

C.Tocotraumatismos. 

D.Todas as anteriores. 
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E.Não sei responder.   

 

8.A obesidade durante a gestação está intimamente relacionada a desfechos 

deletérios para o feto. Qual dos seguintes desfechos fetais, perinatais e neonatais 

não sofre aumento na gestante com obesidade? 

A. Óbitos fetais. 

B. Macrossomia fetal. 

C.Gestações prolongadas. 

D.Trabalho de parto prematuro. 

E.Não sei responder. 

 

III – Práticas:  

 

9.Sabe-se que para a realização de um exame físico adequado na gestante com 

obesidade são necessários insumos apropriados para tal, como balanças e 

aparelhos específicos para a aferição da pressão arterial, por exemplo. Em relação 

ao exame físico da gestante obesa na consulta de pré-natal, pode-se afirmar: 

A.O peso e a altura devem ser aferidos, preferencialmente, na primeira 

consulta de pré-natal (no primeiro trimestre), a fim de calcular o IMC e explicar os 

riscos inerentes. 

B.A aferição do peso na primeira consulta de pré-natal é suficiente para 

prever os possíveis riscos obstétricos durante o transcorrer da gestação. 

C.A aferição do peso e da altura da gestante na primeira consulta de pré-

natal tem por finalidade principal o registro de dados. 

D.O ganho de peso durante a gestação depende do IMC pré-gestacional ou 

do IMC verificado no primeiro trimestre, portanto, essa avaliação deve ser 

dispensada em pacientes que iniciam tardiamente o pré-natal. 

E.Não sei responder. 

 

10.Diante da crescente prevalência do quadro de obesidade durante a gestação na 

população brasileira e conhecendo o seu preponderante papel como fator disparador 

e agravante de diversas patologias, depreende-se que o combate à obesidade na 

gestação deve ser realizado, principalmente:  

A.Nas consultas de urgência realizadas no hospital. 
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B.Na maternidade (no momento do parto). 

C.Pelo núcleo familiar da paciente. 

D.Através da implementação de políticas públicas saudáveis de saúde. 

E.Não sei responder.  

  

11.Ao realizar a primeira consulta de pré-natal em uma gestante com 09 semanas, é 

verificado que ela apresenta um IMC de 30 kg/m2.  Em relação ao ganho de peso, 

qual orientação esta paciente deve receber do profissional de saúde? 

A.O ganho de peso durante a gestação deve ser entre 12,5 e 18 kg. 

B.O ganho de peso durante a gestação deve ser entre 11,5 e 16 kg. 

C.O ganho de peso durante a gestação deve ser entre 7 e 11,5 kg. 

D.O ganho de peso durante a gestação deve ser abaixo de 7 kg. 

E.Não sei responder. 

 

12.Segundo o Ministério da Saúde (2012), o intervalo entre as consultas para as 

gestantes que apresentam obesidade deve ser menor do que o habitualmente 

recomendado para as gestações classificadas como de baixo risco. Neste caso, o 

pré-natal da gestante obesa deve ser feito, preferencialmente, por:  

A.Equipe multidisciplinar de saúde. 

B.Médico obstetra. 

C.Médico generalista. 

D.Enfermeiro. 

E.Não sei responder.  

 

13.A OMS reconhece, desde 1999, que a inadequação do estado nutricional na 

gravidez é um dos fatores agravantes da mortalidade materna e consequentemente 

da mortalidade infantil. Portanto, como o médico deve conduzir a consulta de pré-

natal na gestante com obesidade?  

A.Deve aconselhá-la a realizar um programa de dieta e exercícios físicos 

somente no primeiro trimestre de gestação. 

B.Deve aconselhá-la a realizar um programa de dieta e exercícios físicos a 

fim de ganhar o peso considerado adequado, durante a gestação, para o seu IMC. 

C.A realização de atividade física deve ser estimulada prescindindo 

avaliação cardiológica prévia. 
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D.O intervalo entre as consultas de pré-natal deve ser maior a fim de que 

haja tempo para identificar a redução do peso com a dieta preconizada. 

E.Não sei responder. 

 

14. A ultrassonografia obstétrica representa um dos mais importantes exames 

complementares realizados para a avaliação do bem estar fetal e apresenta algumas 

particularidades durante a sua execução na gestante obesa:  

A.É mais facilmente realizado, pois a presença do panículo adiposo realça a 

visualização de malformações fetais. . 

B.É mais difícil tecnicamente devido à presença de polidramnia em grande 

parte dos casos. 

C.É mais difícil tecnicamente devido à interferência do panículo adiposo para 

a identificação de partes fetais. 

D.É de fácil execução, visto que o feto, na grande maioria das vezes, será 

GIG (grande para a idade gestacional). 

E.Não sei responder. 

 

15.Sabendo-se que a macrossomia fetal é uma complicação possível do diabetes 

gestacional e da obesidade na gestação, qual é o dado do exame físico da gestante 

que pode ser suspeito para a sua investigação? 

A.Glicemia de jejum. 

B.Peso fetal ao USG obstétrico. 

C.Aumento da altura de fundo uterino. 

D.Peso da gestante. 

E.Não sei responder.   

 

16.A gestação em pacientes com obesidade pode ser classificada como de alto 

risco, pois pode desencadear tanto complicações no evolver da gestação quanto no 

puerpério, podendo culminar, inclusive, com o óbito materno e/ou fetal. Á respeito da 

taxa de abortamentos, pode-se afirmar:   

A. Há um aumento de abortamentos infectados. 

B. Há um aumento de abortamentos por incompetência istmo cervical. 

C.Há um aumento de abortamentos por anomalias congênitas. 

D.Há um aumento de abortamentos retidos.. 
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E.Não sei responder. 

 

17.Dentro do contexto epidemiológico do aumento da incidência da obesidade, 

surge também a necessidade de uma abordagem diferenciada para as pacientes 

que realizaram cirurgia bariátrica e que desejam engravidar posteriormente. Tais 

pacientes devem ser orientadas para evitar a gestação, após a cirurgia, por um 

período mínimo de: 

A.24 meses. 

B.12 a 18 meses. 

C.06 a 12 meses. 

D.36 meses. 

E.Não sei responder. 

 

18. Acredita-se, segundo muitos estudos, que o IMC pré-gestacional aumentado está 

diretamente associado ao aumento de: 

 A. Diabetes gestacional. 

 B. Hipertensão gestacional. 

 C. Crescimento intrauterino restrito. 

 D. Cardiopatias. 

 E. Não sei responder. 

 

19. A gravidez constitui uma condição pró-trombótica e a associação com a 

obesidade pode aumentar o risco de complicações trombo embólicas em até duas 

vezes. Com base no exposto: 

 A. Deve-se realizar a profilaxia para trombose venosa profunda em todas as 

gestantes obesas com a administração de anticoagulantes no pré-parto e durante a 

cesárea eletiva. 

 B. A via de parto preferencial é a cesárea eletiva por apresentar menor 

duração em relação ao parto via vaginal. 

 C. A prevenção da trombose venosa profunda e tromboembolismo pulmonar 

deve ser feita estimulando-se a deambulação precoce no pós-parto. 

 D. Há indicação de interrupção da gestação ao completar 34 semanas, após a 

administração de anticoagulantes e antiagregantes plaquetários. 
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20. Em relação às mulheres que engravidam após a realização de cirurgias 

bariátricas, os estudos apontam um decréscimo de: 

 A, Deficiência de vitaminas. 

 B. Anemia materna. 

 C.Diabetes gestacional. 

 D. Partos pré-termo. 

 E. Não sei responder. 
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APÊNDICE C 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS 

 
 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA 
Nome:  
Sexo: Masculino  (  )     Feminino (  )       Data Nascimento: ........../........../........ 
Endereço:.......................................................................................................................
................................... 
Bairro:............................................................ 
Cidade:.................................................................................................... 
Telefone: (.....)......................................................... Email:  
 
 

Título de Protocolo de Pesquisa: Obesidade e Ganho de Peso na Gestação: 
conhecimentos  e práticas de estudantes de medicina em duas universidades do 
Estado do Rio de Janeiro. 
 
 

Subárea de Investigação: Ciências da Saúde – Saúde Pública 
 
 

Pesquisadora responsável: Fernanda Capelleiro Nascimento de Carvalho. 
Instituição: Universidade Estácio de Sá  Endereço: Rua do Riachuelo, 27 - 
Lapa - Rio de Janeiro CEP: 20230-010.            Email: fecapelleiro@gmail.com  tel 
(21)  995051025 
 
 

Avaliação do risco da pesquisa: 
( x ) Risco Mínimo    (  ) Risco Médio    (  ) Risco Baixo    (  ) Risco Maior 
 

Risco maior: Nesta pesquisa há riscos relacionados ao constrangimento às 

respostas dos questionamentos, porém não há riscos físicos dentro dos 

procedimentos que serão realizados. Você não será submetido a qualquer tipo de 

intervenção, apenas responderá a entrevista de acordo com seus conhecimentos e 

práticas em seu ambiente de estudo. 

 
 

Objetivos e Justificativa: Você foi convidado a participar desta pesquisa, pois é 

estudante de medicina da UNESA ou da UNIFESO e já concluiu a disciplina SAÚDE 

DA MULHER na graduação ou no internato médico. Esta pesquisa está sendo 

desenvolvida pelo Mestrado Profissional em Saúde da Família da Universidade 
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Estácio de Sá e tem por objetivo analisar a percepção dos estudantes de medicina 

acerca do tema “obesidade e ganho de peso na gestação”.  

. 
 

Procedimentos: Você responderá a uma entrevista semi estruturada sobre o tema 
“obesidade e ganho de peso na gestação” com o objetivo de analisar seus 
conhecimentos, suas práticas e suas percepções acerca da relevância do assunto. A 
entrevista será gravada, porém haverá sigilo da sua identidade e as respostas 
comporão a pesquisa com a finalidade exclusivamente científica. 
 
Potenciais benefícios: O estudo visa refletir sobre estratégias pedagógicas para o 
ensino do tema “obesidade e ganho de peso na gestação” e seus resultados 
poderão ter relevância para a melhoria do ensino médico. Os resultados serão 
apresentados nas universidades e através da confecção de artigo científico em 
revistas. 
 
 

Informações Adicionais: 
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 

pode entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da 
Universidade Estácio de Sá, em horário comercial pelo e-mail cep.unesa@estacio.br 
ou pelo telefone (21) 2206-9726. O CEP-UNESA atende em seus horários de 
plantão, terças e quintas de 9:00 às 17:00 h, na Av. Presidente Vargas, 642, 22º 
andar ou pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESO, endereço: Avenida 
Alberto Torres 111, Alto, Teresópolis, RJ. Horário de funcionamento: 09:00 às 18:00 
h, de segunda a sexta-feira, tel: (21) 2641-7115 ou através do email: 
cep@unifeso.edu.br .  
Para esta pesquisa, não haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do 
estudo. Do mesmo modo, não haverá compensação financeira relacionada à sua 
participação. Você terá total e plena liberdade para se recusar a participar bem como 
retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa. 
 
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 
foram lidas para mim, descrevendo o estudo: “Obesidade e Ganho de Peso na 
Gestação: conhecimentos e práticas de estudantes de medicina em duas 
universidades do Estado do Rio de Janeiro”. Os propósitos desta pesquisa são 
claros. Do mesmo modo, estou ciente dos procedimentos a serem realizados, seus 
desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 
permanentes. Ficou claro também que a minha participação é isenta de despesas. 
 Concordo voluntariamente na minha participação, sabendo que poderei retirar o 
meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 
penalidades ou prejuízos. 
Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante da 
pesquisa e outra para o responsável pela pesquisa. 
 
Rio de Janeiro, __________ / ____________________ / ______________________ 
 
 
____________________________________                   ____________________________________   
Assinatura do Participante da Pesquisa                             Assinatura do Responsável da Pesquisa 
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APÊNDICE D 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS 

________________________________________________________________________ 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA 
 
Nome: 
.................................................................................................................................................................... 
Sexo: Masculino ( ) Feminino ( )               Data Nascimento: ........../........../........ 
 
Endereço:.......................................................................................................................................................... 
. 
Bairro:............................................................  
 
Cidade:.................................................................................................... 
 
Telefone: (.....)......................................................... Email: ......................................................................... 
 
 

Título do Protocolo de Pesquisa: Obesidade e Ganho de Peso na Gestação: 
conhecimentos  e práticas de estudantes de medicina em duas universidades do 
Estado do Rio de Janeiro. 
 
 

Subárea de Investigação: Ciências da Saúde – Saúde Pública 
 
 

Pesquisadora responsável: Fernanda Capelleiro Nascimento de Carvalho. 
Instituição: Universidade Estácio de Sá  Endereço: Rua do Riachuelo, 27 - 
Lapa - Rio de Janeiro CEP: 20230-010.            Email: fecapelleiro@gmail.com  tel 
(21) 995051025 
 
 

Avaliação do risco da pesquisa: 
 

( x) Risco Mínimo ( ) Risco Médio ( ) Risco Baixo ( ) Risco Maior 
 
Risco maior: Nesta pesquisa há riscos relacionados ao constrangimento as 
respostas dos questionamentos, porém não há riscos físicos dentro dos 
procedimentos que serão realizados. Você não será submetido a qualquer tipo de 
intervenção, apenas responderá ao questionário de acordo com seus 
conhecimentos, atitudes e práticas em seu ambiente de estudo. 
 

Objetivos e Justificativa: Você foi convidado a participar desta pesquisa, pois é 
estudante de medicina da UNESA ou da UNIFESO e já concluiu a disciplina SAÚDE 
DA MULHER na graduação ou no internato médico. Esta pesquisa está sendo 
desenvolvida pelo Mestrado Profissional em Saúde da Família da Universidade 
Estácio de Sá e tem por objetivo analisar a percepção dos estudantes de medicina 
acerca do tema “obesidade e ganho de peso na gestação”.  
.Procedimentos: Você responderá a um questionário com 20 perguntas contendo 5 
opções de resposta acerca do tema “obesidade e ganho de peso na gestação”. O 
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preenchimento do questionário não implicará em nota para a disciplina em questão, 
haverá sigilo da identidade do participante e as respostas do questionário comporão 
os resultados da pesquisa em questão. 
 

Potenciais benefícios: O estudo visa refletir sobre as estratégias pedagógicas para 
o ensino do tema “obesidade e ganho de peso na gestação” e seus resultados 
poderão ter relevância para a melhoria do ensino médico. Os resultados serão 
apresentados nas universidades e através da confecção de artigo científico em 
revistas. 
 

Informações Adicionais: 
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 

pode entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da 
Universidade Estácio de Sá, em horário comercial pelo e-mail cep.unesa@estacio.br 
ou pelo telefone (21) 2206-9726. O CEP-UNESA atende em seus horários de 
plantão, terças e quintas de 9:00 às 17:00, na Av.Presidente Vargas, 642, 22º andar 
ou pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESO, endereço: Avenida Alberto 
Torres 111, Alto, Teresópolis, RJ. Horário de funcionamento: 09:00 às 18:00 h, de 
segunda a sexta-feira, tel: (21) 2641-7115 ou através do email: cep@unifeso.edu.br .  
Para esta pesquisa, não haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do 
estudo. Do mesmo modo, não haverá compensação financeira relacionada à sua 
participação. Você terá total e plena liberdade para se recusar a participar bem como 
retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa. 
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 
foram lidas para mim, descrevendo o estudo: “Obesidade e Ganho de Peso na 
Gestação: conhecimentos  e práticas de estudantes de medicina em duas 
universidades do Estado do Rio de Janeiro”. Os propósitos desta pesquisa são 
claros. Do mesmo modo, estou ciente dos procedimentos a serem realizados, seus 
desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 
permanentes. Ficou claro também que a minha participação é isenta de despesas. 
Concordo voluntariamente na minha participação, sabendo que poderei retirar o meu 
consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades 
ou prejuízos. 
Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante da 
pesquisa e outra para o responsável pela pesquisa. 
 
Rio de Janeiro, __________ / ____________________ / ______________________ 
 
____________________________________   _________________________________ 
 Assinatura do Participante da Pesquisa             Assinatura do Responsável da Pesquisa 
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ANEXO A 
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