
ANGELA ANDRÉIA FRANÇA GRAVENA 

 

 

 

 

 

 

 

Fatores associados ao excesso de peso na mulher 

 
 

 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Ciências da Saúde do Centro de 
Ciências da Saúde da Universidade Estadual de 
Maringá, como requisito parcial para obtenção do 
título de Mestre em Ciências da Saúde. 

Área de concentração: Saúde Humana 

Orientador: Profa Dra Sandra Marisa Pelloso 

 

 

 

 

 

Maringá 

 
2011 



Fatores associados ao excesso de peso na mulher 

RESUMO 

A obesidade vem crescendo de forma alarmante tanto nos países desenvolvidos como 

naqueles em desenvolvimento, acarretando enormes prejuízos à sociedade. Em 28 anos (1980-

2008) o índice de massa corporal (IMC) aumentou tanto nos homens como nas mulheres. O 

excesso de peso é um fator de risco importante para mortalidade e morbidade por doenças 

cardiovasculares, diabetes, câncer e distúrbios músculo-esqueléticos, causando quase três 

milhões de mortes a cada ano em todo o mundo. O objetivo deste trabalho foi analisar a 

associação entre o ganho de peso, índice de massa corporal, mudança no estilo de vida e 

fatores reprodutivos com o desenvolvimento do câncer de mama, por meio de estudo de caso 

controle e avaliar os fatores associados à prevalência de excesso de peso e obesidade 

abdominal em mulheres na pós-menopausa, por meio de inquérito domiciliar. Após a análise 

por regressão logística, foram associados com o desenvolvimento de câncer de mama o IMC 

atual de pré-obesidade (OR 8,06; p<0,01) e obesidade (OR 4,98; p<0,01) na pós-

menopausa.Outros fatores correlacionados foram à idade da menarca precoce (OR 4,09; 

p=0,01), anuliparidade (OR 7,43; p=0,02) e o uso prévio de anticoncepcional (OR 3,30; 

p=0,04). Em mulheres na pós-menopausa, foram associadas com o excesso de peso, mulheres 

com 3 ou mais filhos (OR 1,78 IC95% 1,06-3,00), e não usuárias de terapia de reposição 

hormonal (OR1,69 IC95% 1,06-2,63). Para a prevalência de obesidade abdominal, houve 

associação positiva o maior número de filhos (OR 2,28 IC95% 1,38-3,78). Os resultados 

demonstraram que o excesso de peso na pós-menopausa esteve associado ao risco para o 

câncer de mama. Em relação aos fatores associados à prevalência de excesso de peso e 

obesidade abdominal em mulheres na pós-menopausa, evidenciou a presença destes nas 

mulheres com o maior número de filhos e com o não uso de terapia de reposição hormonal. 
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Factors associated with excess weight in women 

ABSTRACT 

Obesityis increasing at alarming rate in both developed countries and those in development, 

causing huge losses to society. In 28 years (1980-2008) the body mass index (BMI) increased 

in both men and women. Excess weight is an important risk factor for mortality and morbidity 

from cardiovascular disease, cancer and musculoskeletal disorders, causing nearly three 

million deaths each year worldwide. The objective this study was to analyze the association 

between weight gain, body mass index, change in life style and reproductive factors with the 

development of breast cancer, through a case-control study and to evaluate the factors 

associated with the incidence of excess weight and abdominal obesity in postmenopausal 

women, by means of a population study. After a logistical regression analysis the factors 

associated with the development of breast cancer were: actual BMI of pre-obesity (OR 8.06; 

p<0.01) and obesity (OR 4.98; p<0.01) in post menopause. Other correlated factors were early 

age at menarche (OR 4.09; p=0.01), nulliparity (OR 7.43; p=0.02), and prior use of a 

contraceptive (OR 3.30; p=0.04). In post menopausal women, the factors that were most 

closely associated with excess weight proved to be: having 3 or more children (OR 1.78, 95% 

CI 1.06-3.00); and being a non-user of hormone replacement therapy (OR 1.69, 95% CI 1.06-

2.63). The incidence of abdominal obesity was positively associated with having a larger 

number of children (OR 2.28, 95% CI 1.38-3.78). The results showed that being excess 

weight in post menopausal was associated with risk for breast cancer. Regarding factors 

associated with the incidences of excess weight and abdominal obesity in post menopausal 

women, showed the presence of these women with many children and for non-users of 

hormone replacement therapy. 
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