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A INFLUÊNCIA DA OBESIDADE NO PROGNÓSTICO DA FERTILIZAÇÃO IN VITRO

THE INFLUENCE OF OBESITY IN THE PROGNOSIS OF IN VITRO FERTILIZATION

Vinicius Medina Lopes, Anna Luiza Moraes Souza, Murilo Cezar Souza Oliveira, Pamela do Carmo Mesquita Pereira, 
Amanda Evelyn Cruvinel Goulart, Natalia Ivet Zavattiero Tierno, Thaisa Sant’Anna Lacerda e Jean Pierre Barguil Brasileiro

RESUMO

Objetivo. Avaliar o impacto do índice de massa corpórea 
das pacientes submetidas a fertilização in vitro sobre 
as taxas de gravidez e de abortamento, em um centro 
privado de reprodução assistida em Brasília-DF, Brasil, 
no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2016.
 
Método. Estudo retrospectivo em que foram analisados 
os resultados das transferências de embriões a fresco 
em pacientes submetidas a fertilização in vitro. Para 
análise estatística foi utilizado o teste exato de Fisher.
 
Resultados. Foram avaliados 567 ciclos de fertilização 
in vitro com transferências de embrião a fresco. A 
média do índice de massa corpórea foi 23,4. O total de 
410 pacientes obtiveram índices de massa corpórea 
abaixo de 25 (grupo A), 135 apresentaram índice de 25 
a 29,99 (grupo B) e 22 tiveram índice igual ou acima de 
30 (grupo C). As taxas de gestação de cada grupo foram, 
respectivamente, para os grupos A, B e C, 54,8% (225 
de 410), 45,9% (62 de135) e 40,9% (9 de 22), e as de 
abortamento foram as seguintes, nesta ordem: 13,8% 
(31 de 225), 17,8% (11 de 62) e 66,6% (6 de 9). As taxas 
de gestação em curso foram de 47,3% para o grupo A, 
37,7% para o B e 13,6% para o C. O teste exato de Fisher 
resultou em diferenças significativas nas taxas de 
gestação evolutiva entre os grupos A e C (p < 0,001) e 
entre B e C (p < 0,005). 

Conclusão. Demonstrou-se que a obesidade feminina 
afeta negativamente a taxa de gestação e eleva as taxas 
de abortamento em pacientes submetidas a fertilização 
in vitro.

Palavras-chave. Obesidade; peso corporal; fertilização in 
vitro; taxa de gestação; taxa de abortamento

ABSTRACT

Objective. To evaluate the impact of the body mass index on 
pregnancy and miscarriage rates of patients undergoing in 
vitro fertilization in a private assisted reproduction center in 

Brazil from January 2014 to December 2016. 

Method. Retrospective single institution study which 
analysed the results of fresh embryo transfer in patients 
undergoing in vitro fertilization at an assisted reproduction 
center in Brasília-DF. Statistical analysis was performed by 
using Fisher’s exact test. Units of measurement for body 
mass index are kg/m2. 

Results. There were 567 in vitro fertilization cycles with 
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INTRODUÇÃO
 
A obesidade é definida como excesso de gordura 
corporal. Tem causa multifatorial e constitui um grande 
problema de agravo à saúde global. Atualmente, cerca 
de metade da população adulta brasileira encontra-se 
obesa ou com sobrepeso. Nas Regiões Sul e Sudeste 
do País, a prevalência desses distúrbios é maior que 
50%.1 A taxa da obesidade nos países nórdicos varia 
de 18% a 28,8% na população feminina2 e, nos Estados 
Unidos, a taxa é de 39,8% nos indivíduos adultos.3 A 
prevalência de obesidade nas mulheres em idade 
reprodutiva varia de 4% a 21% nos países europeus e é 
de 32% nos Estados Unidos.4  

Há evidências de que a obesidade afeta a saúde 
reprodutiva do binômio materno fetal. Há 
implicações neonatais em filhos de pais obesos, 
independentemente do diagnóstico materno de 
síndrome dos ovários policísticos.5 O prejuízo ocorre 
tanto para o sexo masculino quanto para o feminino 
em especial, pois leva à anovulação nas mulheres. 
Além disso, mesmo as mulheres obesas com 
ciclos ovulatórios demoram mais para engravidar, 
comparativamente às não obesas que apresentam 
ciclos ovulatórios.4 

Os desfechos obstétricos também sofrem influência 
negativa da obesidade, uma vez que esta e o sobrepeso 
elevam os riscos de hipertensão gestacional, pré-
eclâmpsia, diabetes gestacional e parto pré-termo. 

Acrescente-se a isso, o aumento na frequência da 
indicação de parto cesariano e de parto instrumental, 
além da elevação das taxas de morbimortalidade 
perinatal e dos riscos, em longo prazo, em relação 
aos bebês.5 Ainda hoje, a literatura é escassa e não 
oferece dados para concluir se a perda de peso antes 
da fertilização in vitro (FIV) melhora os resultados 
reprodutivos, apesar dos muitos benefícios para a 
saúde em geral e a materno-fetal.6,7 

Alguns estudos recentes trazem avaliações realizadas 
com o objetivo de saber se as mudanças no estilo 
de vida, como dietas e exercícios físicos feitos com 
o intuito de perder peso, tiveram influência nos 
resultados da fertilização in vitro. Dois trabalhos 
randomizados, um com 46 indivíduos e outro com 
49, não tiveram poder suficiente para avaliar esse 
impacto sobre as taxas de gravidez ou de nascido vivo, 
tampouco sobre os resultados obstétricos.8,9 Outros 
dois estudos, igualmente randomizados, com número 
mais expressivo de pacientes, um com 577 mulheres e 
outro com 317 mulheres, mostraram que não existem 
evidências de que a mudança do estilo de vida com 
perda de peso antes de efetuar a fertilização in vitro 
apresente resultados reprodutivos melhores do que 
realizá-la sem esse cuidado prévio, em especial sobre 
as taxas de gestação e de nascido vivo.2,10 Também 
não encontraram benefícios da perda de peso antes 
do procedimento em pacientes com síndrome dos 
ovários policísticos, ao contrário do que a literatura 
indica.

Além disso, não foram observadas evidências de 
que o grupo que obteve redução de peso antes 
do procedimento da fertilização necessitou de 
menor dose de gonadotrofinas. Igualmente, não 
ficou comprovada a ocorrência de menores taxas 
de abortamento. No entanto, houve maiores taxas 
de gestação espontânea no grupo que passou por 
mudanças de estilo de vida quando comparado àquele 
que foi submetido diretamente à fertilização in vitro.2,10 

Um estudo retrospectivo mostrou que o benefício da 
perda de peso (5% a 10%) sobre a regularização da 
menstruação, da ovulação e da taxa de gravidez é obtido 
somente para as mulheres obesas com idade abaixo 
de 36 anos. Nas que estão acima dessa faixa etária, o 
fator idade pesa mais sobre os resultados reprodutivos 
do que o índice de massa corpórea.11 Portanto, adiar a 
fertilização in vitro em pacientes jovens com o objetivo 
de perder peso pode ser indicação viável, mas adiar a 
fertilização em pacientes com mais de 36 anos deve ser 
desencorajado, uma vez que o fator idade tem influência 

fresh embryo transfer evaluated. The median body mass 
index in this group was 23.4. A total of 410 patients had 
body mass index under 25 (group A), 135 patients had 
body mass index from 25 to 29.99 (group B) and 22 had 
body mass index equal or above 30 (group C). Pregnancy 
rates were, respectively, for groups A, B and C, 54.8% (225 
from 410), 45.9% (62 from 135) and 40.9% (9 from22), 
miscarriage rates for the respective groups were 13.8% 
(31 from 225), 17.8% (11 from 62) and 66.6% (6 from 9). 
Ongoing pregnancy rates were 47.3% for group A, 37.7% for 
B and 13.6% for C. Fisher’s exact test resulted in significant 
differences between ongoing pregnancy rates on groups A 
and C (p < 0.001) and between groups B and C (p <0.005).
 
Conclusion. Female obesity has been shown to negatively 
affect pregnancy rates and increases miscarriage rates in 
patients undergoing in vitro fertilization.

Key words. Obesity; body mass index; in vitro fertilization; 
pregnancy rate; miscarriage rate
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negativa maior sobre os resultados do que o índice de 
massa corpórea, pelos riscos de diminuição da fertilidade 
com o avançar da idade.

Os dados de 22.317 ciclos de fertilização in vitro 
registrados pela Society of Assisted Reproductive 
Thecnology encontraram tendência de impacto 
negativo do índice de massa corpórea elevado sobre 
os resultados de técnicas de reprodução assistida, 
porém sem significância estatística.12

Tendo em vista as controvérsias citadas, o objetivo 
deste estudo é avaliar a influência do índice de massa 
corpórea das pacientes submetidas a fertilização 
in vitro sobre as taxas de gravidez evolutiva e de 
abortamento em um centro privado de reprodução 
assistida no Brasil.

MÉTODO

Trata-se de estudo retrospectivo, no qual foram 
analisados os resultados de transferências de embri-
ões a fresco em pacientes submetidas a fertilização 
in vitro no período de janeiro de 2014 a dezembro de 
2016. Foram excluídas as mulheres com idade abaixo 
de 18 anos, as que tiveram transferência de embriões 
congelados ou com as informações insuficientes no 
prontuário. 

O cálculo do índice de massa corpórea de cada 
paciente foi embasado em informações de peso e 
altura descritos no prontuário do doente no dia da 
captação. Foram considerados três grupos de acordo 
com o índice em referência, ou seja, grupo A com índice 
até 24,99; grupo B com índice de 25 a 29,99; grupo C 
com índice de 30 ou mais. Foi utilizado o parâmetro 
de obesidade definido pela Organização Mundial da 
Saúde, baseado no índice de massa corpórea.13

O protocolo de estimulação ovariana e a dose de 
gonadotropina empregada foram escolhidos de 
acordo com a idade e a reserva ovariana de cada 
caso. As transferências ocorreram entre o terceiro 
e o quinto dia de desenvolvimento embrionário, 
preferencialmente em fase de blastocisto.

O suporte de fase lútea foi realizado com progesterona 
vaginal micronizada, 600 mg por dia, iniciado no dia 
seguinte ao da captação dos óvulos, com suspensão 
na décima segunda semana de gestação. 

Na análise, foram avaliados média de idade; número 
total de pacientes por grupos formados de acordo 

com o índice de massa corpórea; taxas de gestação, 
consideradas aquelas com teste HCG positivo (para 
gravidez por meio da betagonadotrofina coriônica 
humana); taxas de abortamento e taxas de gestação 
em curso, consideradas aquelas que obtiveram 
feto vivo na décima segunda semana de gestação, 
confirmado por ultrassonografia transvaginal.

Foi realizado teste exato de Fisher para comparar os 
grupos testados dois a dois, com uso do software 
Action Stat vs 3 (Estatcamp, 2014), desenvolvido 
sobre a plataforma R.

RESULTADOS

No estudo, foram avaliados 567 ciclos de fertilização in 
vitro com transferências de embrião a fresco. As médias 
de idade de cada grupo foram respectivamente 36,2, 
37 e 34,6 anos, sem diferença estatística. A média de 
índice de massa corpórea foi 23,4 e variou de 15 a 36. 
Do total dos ciclos analisados, 410 mostraram índice 
de massa corpórea menor que 25 (grupo A), 135 com 
índice de 25 a 29,9 (grupo B) e 22 com índice maior ou 
igual a 30 (grupo C). 

As taxas de gestação (tabela) de cada grupo foram, 
respectivamente, para os grupos A, B e C, 54,8% (225 
de 410), 45,9% (62 de 135) e 40,9% (9 de 22), e as taxas 
de abortamento para os respectivos grupos foram 
13,8% (31 de 225), 17,8% (11 de 62) e 66,6% (6 de 9). 
As taxas de gestação em curso foram de 47,3% para 
o grupo A, 37,7% para o B e 13,6% para o C. O teste 
exato de Fisher resultou em diferenças significativas 
nas taxas de gestação evolutiva entre os grupos A e C 

Variáveis
Grupo A
IMC < 25

% (n)

Grupo B
IMC 25 a 29,9

% (n)

Taxa de 
gestação* 54,8 (225/410)

Taxa de 
abortamento† 13,8 (31/225)

47,3 (194/410)

45,9 (62/135)

17,8 (11/62)

37,7 (51/13)

40,9 (9/22)

66,6 (6/9)

13,6 (3/22)

Tabela. Resultados dos ciclos de fertilização  in vitro de acordo com 
o índice de massa corpórea
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(p < 0,001) e entre os grupos B e C (p < 0,005), contudo 
não apontou diferença estatística entre os grupos A 
e B. Em relação às taxas de abortamento, não houve 
diferença quando comparados os grupos A e B (p = 
0,275), porém ocorreu diferença quando comparados 
os grupos A e C (p < 0,001) e B e C (p < 0,005).

DISCUSSÃO

Este estudo, baseado em 567 ciclos de fertilização 
in vitro com transferência de embrião a fresco, 
demonstra o efeito negativo dose-dependente do 
grau de obesidade na taxa de gestação evolutiva, 
ou seja, revela que quanto maior o índice de massa 
corpórea pior o resultado reprodutivo. Tal resultado 
é concordante com a metanálise realizada por 
Sermondade e colaboradores, em que avaliaram 
682.532 ciclos e constatou-se menor taxa de nascidos 
vivos em pacientes obesas (≥ 30 kg/m2) submetidas 
a fertilização in vitro em comparação a pacientes 
com peso normal (razão de chances 0,85; nível de 
segurança 95%; intervalo de confiança 0,84-0,87).14 

Os números mostram que o efeito negativo sobre 
a taxa de gestação evolutiva só alcança diferença 
estatística quando o grupo analisado se encontra em 
estado de obesidade. Não foi observada diferença 
entre mulheres com índice de massa corpórea normal 
e mulheres com sobrepeso. Em uma metanálise, as 
pacientes com sobrepeso tiveram piores resultados 
quando comparadas a casos com peso normal (razão 
de chances 0,94; nível de segurança 95%; intervalo de 
confiança 0,91-0,97).14 Uma possível justificativa da 
ausência de diferença estatística pode ser o tamanho 
da amostra ou a presença de fatores confundidores 
não analisados por se tratar de uma investigação 
retrospectiva.

O presente estudo mostrou, adicionalmente, maior 
taxa de abortamento em pacientes obesas (66,6%) 
em comparação a indivíduos com peso normal 
(13,8%) ou a indivíduos com sobrepeso (17,8%). Um 
trabalho em que se avaliaram taxa de abortamento 
e índice de massa corpórea em mulheres com 
gestação espontânea atestou haver maior risco de 
abortamento para as obesas (razão de chances 1,31; 
nível de segurança 95%; intervalo de confiança 1,18-
1,46) e para aquelas com sobrepeso (razão de chances 
1,1; nível de segurança 95%; intervalo de confiança 
1-1,24), em relação a casos com índice de massa 
corpórea normal.15 Uma metanálise publicada em 
2019 mostrou que a obesidade foi também associada 
a um aumento no risco de abortamento espontâneo 

recorrente, quando comparada com o peso normal 
(razão de chances 1,75; nível de segurança 95%: 
intervalo de confiança 1,24-2,47; p = 0,001).16

Os mecanismos pelos quais a obesidade afeta a 
gestação ainda não estão completamente esclarecidos. 
A obesidade parece promover distúrbio ovulatório 
secundário à disfunção do eixo hipotálamo-hipófise-
ovário e redução da fecundidade mesmo em mulheres 
com ciclos eumenorreicos; afetar a formação do 
embrião pré-implantacional em razão de desordem da 
formação do eixo meiótico e da dinâmica mitocondrial; 
prejudicar a decidualização estromal, levando a uma 
baixa receptividade endometrial.17 

Apesar de a fisiopatologia ainda não ser completamente 
clara, o efeito negativo da obesidade na fertilidade 
feminina e o aumento de risco materno-fetal 
durante a gestação são reportados por sociedades 
internacionais.18-20

Dada a importância da obesidade como fator corrigível, 
as pacientes são orientadas a perder peso antes de 
serem submetidas ao tratamento com fertilização in 
vitro.18-20 Embora ainda não esteja comprovado que a 
redução de peso aumenta a probabilidade de gestação, 
ela não deve ser observada apenas como um fator de 
fertilidade, mas como fator prognóstico materno, fetal 
e pessoal em longo prazo. 

Este estudo teve algumas limitações por sua 
característica de retrospectividade. Não foi avaliada 
a taxa de nascidos vivos, considerada um dos 
melhores parâmetros de desfecho em tratamentos de 
reprodução assistida. Porém, é relatado na literatura 
que a taxa de abortamento após doze semanas de 
gestação é menor que 1%.21 Dessa forma, a taxa de 
gestação evolutiva também seria bom indicador. 

CONCLUSÃO

O presente estudo mostrou que a obesidade feminina 
afeta negativamente a taxa de gestação evolutiva 
em pacientes submetidas a fertilização in vitro, em 
correlação direta com o grau de afecção do índice de 
massa corpórea admitido como adequado. 
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