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Abstract
Overview and aims: To compare the pregnancy outcome of women aged 40 year or more with that
of younger women.
Study design: Case-control study
Population: One hundred sixty-nine pregnant women aged 40 years or more at the time of delivery
who gave birth at a tertiary care university center over three years. They were compared with 338
pregnant women aged 15 to 39 who delivered immediately before and after them (control group).
Methods: Clinical charts were reviewed. Medical and obstetric characteristics were analyzed, as
well as obstetric and neonatal outcomes.
Results: The mean age was 41,2 ± 1,6 years in the case group and 29,0 ± 5,2 years in the control
group.
Pregnant women aged 40 years or more at the time of delivery presented a higher parity than younger women (1,51 ± 1,3 vs 0,64 ± 0,8, p<0,0001), more previous cesarean delivery (29,3% vs 13,5%,
p>0,0001), and more chronic diseases (21,0 % vs 14,7 %, p=0,043).
In the older group the incidences were signiicantly higher with respect to pregnancy associated
diseases (25,7% vs 15,4%, p=0,003), gestational diabetes (19,2% vs 10,0%, p = 0,003), preterm
delivery (14,5% vs 8,1%, p= 0,015) and cesarean delivery rate (44,0% vs 29,9%, p = 0,001). No
statistically signiicant differences were found for fetal mortality and fetal malformations.
Conclusion: In good agreement with other studies, pregnant women aged 40 years or more at the
time of delivery had more chronic diseases, pregnancy associated diseases, gestational diabetes, preterm delivery and cesarean section. There were no differences between groups regarding pregnancy
hypertensive disorders. In spite of the described increased maternal and neonatal complications in
women aged 40 years or more, neonatal outcomes were similar to those in the younger age group.
Key words: Advanced maternal age, pregnancy outcome, parity, neonatal outcome

*Interna complementar de Ginecologia e Obstetrícia
**Assistente hospitalar de Ginecologia e Obstetrícia; Docente voluntária
***Assistente hospitalar Graduada de Ginecologia e Obstetrícia; Professor Auxiliar com Agregação
****Director de Serviço de Ginecologia e Obstetrícia; Professor Associado

132

Acta obstet Ginecol Port 2010;4(3):132-136

iNtRoDução

Nas últimas décadas os países desenvolvidos têm
vindo a assistir a um aumento da idade materna
aquando do nascimento do primeiro ilho. Alterações
sociais, económicas e laborais criaram nas mulheres
uma necessidade de estabilização proissional, inanceira e até mesmo emocional, condicionando um aumento signiicativo do número de mulheres que adia
a maternidade para além dos 35 anos1-6. Outro factor
a considerar é o avanço tecnológico da reprodução
medicamente assistida, que veio permitir às mulheres
inférteis ou com diminuição da fertilidade alcançar
uma gravidez em idades cada vez mais avançadas7-8.
Na união Europeia, entre 1980 e 1993, a idade média do nascimento do primeiro ilho aumentou cerca de
um ano e meio, de 27,1 para 28,6 anos9. Nos Estados
unidos, entre 1991 e 2001, o número de mulheres que
tem o seu primeiro ilho entre os 35 e os 39 anos de idade aumentou 36%, enquanto nas mulheres entre os 40
e os 44 anos esse aumento foi de 70%3. Portugal tem
vindo a acompanhar esta tendência, constituindo os
partos em grávidas com 40 anos ou mais 2,6% do total
de nascimentos10. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, em apenas uma década, o número de
crianças que nasceram em Portugal de uma mãe com
mais de 40 anos aumentou 50,7%: em 1997 nasceram
2.046 e em 2007 esse número cresceu para 3.08310.
Este enorme desvio demográico tornou-se um
importante problema de saúde pública, dado que vários estudos indicam que o aumento da idade materna
(acima dos 35 anos) está associado a um risco aumentado de morbilidade materna, intervenções obstétricas
e resultados adversos da gravidez2,6,11-17,18.
A prevalência de patologias crónicas, tais como
diabetes ou hipertensão, vai aumentando com o avançar da idade, podendo aumentar também o número de
complicações, relativas a essas patologias, durante a
gravidez. Por outro lado, a taxa de abortamento, morte fetal e morbilidade e mortalidade neonatal também
são maiores nas grávidas mais velhas19, havendo, no
entanto alguns estudos que sugerem que grávidas
saudáveis acima dos 35 anos, vigiadas em centros de
referência, não apresentam um risco aumentado de resultados perinatais adversos6. Esta controvérsia sobre

o verdadeiro impacto dos vários estudos publicados
torna necessário um conhecimento mais aprofundado
dos verdadeiros riscos, maternos e fetais, que estas
gestações representam. Certo é que com o avançar da
idade surgem inúmeras comorbilidades, que se podem tornar factores confundidores quanto aos resultados da gravidez.
O presente estudo teve como objectivo comparar os
resultados da gravidez em mulheres com 40 anos ou
mais na altura do parto, com as grávidas mais jovens.
PACiENtES E MétoDoS

Foi efectuado um estudo caso-controlo num hospital
terciário universitário entre Janeiro de 2003 e Dezembro de 2005. Nesse período foram identiicadas 169
grávidas com 40 ou mais anos na altura do parto, que
constituiram o grupo de estudo (casos). Para o grupo controlo, foram consideradas 338 grávidas com
idades compreendidas entre os 15 e os 39 anos, cujo
parto ocorreu imediatamente antes e após o parto da
paciente em estudo. Foi considerada a idade das grávidas à data do parto.
Foi efectuada a consulta dos processos clínicos das
pacientes para obter dados relativos aos antecedentes
patológicos e obstétricos, à evolução da gravidez, ao
parto e ao recém-nascido.
Nos antecedentes patológicos foram consideradas
as variáveis patologia crónica (engloba toda a patologia existente), diabetes e hipertensão crónica. Os
resultados relativos à paridade, história de abortamentos anteriores e cesarianas prévias foram também
identiicados e registados. A evolução da gravidez em
estudo foi cuidadosamente revista, tendo-se obtido os
resultados quanto à presença de patologia da gravidez
na sua globalidade (destacando-se como variáveis as
doenças hipertensivas e a diabetes gestacional), cesariana, idade gestacional na altura do parto, parto prétermo, peso do recém-nascido, malformações fetais e
morte fetal.
Os dados foram analisados com o programa EpiInfo. As variáveis contínuas com distribuição normal
foram expressas por média e desvio padrão. A signiicância entre médias de variáveis contínuas com distribuição normal foi avaliada pelo teste t de Student
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(para amostras independentes). As variáveis categóricas foram expressas por frequências e a signiicância
das diferenças entre proporções foi determinada pelos
testes de Chi-quadrado e exacto de Fisher.
Foram calculados odds ratio e os intervalos de
coniança a 95%. O nível de signiicância considerado foi 0,05.
RESuLtADoS

Foram consideradas 169 grávidas com 40 anos ou
mais e 338 como controlos. A idade média das grávidas com 40 ou mais anos foi de 41,2 anos (± 1,6) e a
idade média dos controlos foi de 29,0 anos (± 5,2).
As grávidas com 40 ou mais anos na altura do parto
apresentavam paridade média mais elevada do que
as mais jovens (1,5 ± 1,3 vs 0,6 ± 0,8, p<0,0001),
mais antecedentes de cesariana (29,3% vs 13,5%,
p<0,0001) e mais patologias crónicas (21,0% vs
14,7%, p=0,043), nomeadamente hTA crónica (7,2%
vs 3,8%, p=0,055) (Tabela I).
Veriicou-se que o número de grávidas com história de abortamentos prévios era signiicativamente

134

maior (p <0,0001) no grupo de estudo (28,1%) que no
grupo controlo (13,8%).
A idade superior ou igual a 40 anos no momento
do parto, quando comparada com as idades inferiores, associou-se signiicativamente a maiores taxas
de patologia da gravidez (25,7% vs 15,4%, p=0,003),
encontrando-se uma maior percentagem de diabetes
gestacional (19,2% vs 10,0%, p=0,003) quando comparamos este parâmetro isoladamente.
O parto pré-termo (14,5% vs 8,1%) e o parto por
cesariana (44,0% vs 29,9%) foram signiicativamente mais prevalentes no grupo de estudo, p=0,015 e
p=0,001, respectivamente. A idade gestacional no
momento do parto, 38,1 ± 3,0 semanas para as mulheres mais velhas, foi signiicativamente menor do que
as 38,6 ± 2,2 semanas encontrada para as mulheres
mais jovens, p = 0,032.
Não se veriicou qualquer diferença na prevalência de gravidez múltipla entre os dois grupos (3,0%).
O peso médio dos recém-nascidos à nascença não
foi signiicativamente diferente nos dois grupos, contudo existiu uma diferença signiicativa na razão de
recém-nascidos com menos de 2500g ao nascimento:
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16,0% (grupo estudo) vs 8,6% (grupo controlo), p =
0,008, OR 2,026, IC95% 1,158-3,55.
Não foi encontrada diferença em relação à ocorrência de mortalidade fetal ou de malformações fetais.
DiSCuSSão

É globalmente aceite que gestações em idade avançada
apresentam maior risco de anomalias cromossómicas,
patologia crónica e complicações obstétricas1,12. No
entanto encontra-se alguma discordância na literatura
relativamente aos resultados maternos e perinatais da
gravidez6. Este facto pode ser devido, em parte, às
discrepâncias encontradas nas deinições de “idade
avançada”. Muita da investigação prévia foi efectuada em mães com idade superior a 35 anos, mas a in-

vestigação mais recente considera os 40 anos como a
idade limiar acima da qual as complicações relativas
à gravidez começam efectivamente a aumentar1-4.
À semelhança de outros estudos11,12,15, a idade superior ou igual a 40 anos no momento do parto associou-se a maiores taxas de patologia crónica em geral
e de diabetes mellitus em particular. Segundo alguns
autores, uma das razões encontrada para explicar este
facto é o aumento da prevalência da obesidade que
ocorre com o avançar da idade1. uma limitação deste
estudo é a não avaliação da obesidade e eventual controlo desta variável. Contrariamente ao que se esperava, a presença de hipertensão arterial crónica não foi
signiicativamente diferente entre os dois grupos.
A história de abortamentos prévios foi maior nas
mulheres mais velhas do que nos controlos, não se
encontrando, contudo, mais anomalias fetais con135
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génitas no grupo de estudo. A incidência de parto
por cesariana foi signiicativamente maior no grupo das mulheres com 40 anos ou mais, sendo esta
uma observação previamente descrita em múltiplos
estudos1,2,11-17. Várias são as razões que explicam este
facto, tais como o aumento das comorbilidades, das
complicações obstétricas e das indicações fetais para
cesariana. A diabetes e a hipertensão são dois factores que predispõem para a macrossomia e baixo peso
ao nascer, respectivamente, contribuindo desta forma
para o aumento do número de cesarianas nas mulheres acima dos 40 anos. A função miometrial também
sofre alterações com a idade: a incidência de miomas
está aumentada e as contracções uterinas são menos
eicazes, dando origem ao aumento da taxa de trabalho de parto disfuncional e consequentemente ao aumento da taxa de cesarianas16. A história de cesariana
anterior, signiicativamente mais prevalente no grupo
das grávidas mais velhas, terá certamente contribuído
para o maior número de partos por cesariana do grupo
em estudo.
Não se encontraram diferenças signiicativas na
média dos pesos dos recém-nascidos ao nascer entre
os dois grupos, contudo a idade avançada foi signiicativamente associada a baixo peso à nascença (<
2500g). Este facto está directamente relacionado com
o aumento dos factores de risco para restrição de crescimento fetal que ocorrem com o aumento da idade,
nomeadamente a falência da vascularização uterina
em se adaptar satisfatoriamente às necessidades hemodinâmicas da gravidez1,6.
Relativamente à mortalidade e às malformações
fetais foi encontrado apenas um ligeiro aumento, sem
signiicado estatístico, no grupo das grávidas mais
velhas.
Deste trabalho podemos concluir, que apesar do
maior número de patologias crónicas e da ocorrência
mais frequente de complicações da gravidez, global-
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mente os desfechos maternos e perinatais foram satisfatórios. Cabe assim aos obstetras alertar as mulheres
para os reais riscos e complicações inerentes a uma
gestação em idade avançada.
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