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“Ao avaliar o nosso progresso como indivíduos, tendemos a 
concentrar-nos nos fatores externos como a nossa posição social, 
a influência e a popularidade, a riqueza e o nível de instrução. 
Como é evidente, são importantes para medir o nosso sucesso nas 
questões materiais, e é bem compreensível que muitas pessoas se 
esforcem por alcançar todos eles. Mas os fatores internos podem 
ser ainda mais cruciais para determinar o nosso desenvolvimento 
como seres humanos. A honestidade, a sinceridade, a 
simplicidade, a humildade, a pura generosidade, a ausência de 
vaidade, a prontidão para servir os outros, qualidades que estão 
facilmente ao alcance de qualquer criatura, formam a base da 
nossa vida espiritual”.  

Nelson Mandela (Carta a Winnie Mandela, 1975) 



      

 

RESUMO 

 

Estudos epidemiológicos e experimentais apontam que injúrias ocorridas durante o período 
perinatal podem ter repercussões imediatas sobre o metabolismo e a composição corporal e/ou 
influencia-las em longo prazo. A restrição do crescimento fetal estaria associada ao aumento 
desproporcional de massa gorda em relação à massa magra corporal e, segundo os modelos 
desenvolvimentistas de saúde e doença, essa desproporção seria uma consequência da falta de 
adaptação aos estímulos externos, habilidade que pode ser adquirida durante a “janela de 
plasticidade”. Contudo, é incerta a relação entre o crescimento pré e pós-natal e a composição 
corporal em populações de baixo desenvolvimento socioeconômico, e é questionável se o 
crescimento em outras fases do ciclo da vida apresentaria maior influência sobre a 
composição corporal. Acredita-se que crianças com restrição do crescimento fetal apresentam 
uma menor adaptação aos estímulos externos e são mais susceptíveis à influência do ambiente 
sobre o crescimento durante a infância e adolescência. Essas crianças acumulariam uma maior 
proporção de gordura em relação à massa magra corporal, independente de suas condições 
socioeconômicas e estilo de vida. O objetivo deste estudo foi investigar a influência do 
crescimento fetal, na infância e adolescência sobre a composição corporal de adolescentes 
nascidos a termo, com pesos baixo e adequado. Este é um estudo de coorte realizado na Zona 
da Mata de Pernambuco, região de baixo desenvolvimento socioeconômico, com 217 
adolescentes recrutados ao nascer, acompanhados nos seis primeiros meses, e reavaliados aos 
8 e 18 anos. O peso ao nascer (74 com baixo peso e 143 com peso entre 3000 e 3500g) e a 
proporcionalidade corporal (proporcionais: índice ponderal de Rohrer ≥ 2,5 g/cm³ e 
desproporcionais < 2,5 g/cm3) foram avaliados. O ganho de peso > 0,67 escore z entre o 
nascimento e seis meses foi definido como rápido. O ganho de índice de massa corporal entre 
as idades seis meses e oito anos, e oito e 18 anos foi avaliado segundo esse mesmo critério. 
Sexo, escolaridade, condições socioeconômicas, nível de atividade física e, frequência de 
consumo de alimentos ultraprocessados e doces foram avaliados. O peso ao nascer não se 
associou à composição corporal na adolescência. A análise de regressão linear multivariada 
mostrou que o sexo masculino, o rápido ganho ponderal nos primeiros 6 meses pós-natal, o 
rápido ganho de índice de massa corporal entre seis meses e oito anos, e entre oito e 18 anos 
foram as variáveis que melhor explicaram a variação do índice de massa magra na 
adolescência. O rápido ganho de índice de massa corporal entre seis meses e oito anos, e entre 
oito e 18 anos contribuíram significantemente para explicar uma maior variação na proporção 
entre massa gorda em relação à massa magra corporal. Conclui-se que há um efeito em 
cascata entre as fases do crescimento fetal e pós-natal. O rápido ganho ponderal nos primeiros 
meses do período pós-natal favorece uma maior proporção de massa magra em longo prazo. O 
ganho de índice de massa corporal no período mais próximo da adolescência permite um 
maior acúmulo de massa gorda em relação à massa magra. 

 

Palavras-chave: Crescimento. Adaptação. Adolescência. Coorte. Composição corporal. Peso ao 
nascer. 

 

 



      

 

ABSTRACT 

 

Experimental and epidemiological studies show that injuries during the perinatal period can 
have immediate repercussions on metabolism and body composition and / or influence them 
in the long term. The fetal growth restriction would be associated with the disproportionate 
increase of fat mass relative to lean body mass and, according to the developmental models of 
health and disease, this disproportion would be a consequence of the lack of adaptation to 
external stimuli, skill that can be acquired during the "plasticity window." However, the 
relationship between the pre- and postnatal growth and body composition in low 
socioeconomic developing populations is uncertain, and it is questionable whether growth in 
other phases of the life cycle would present greater influence on body composition. It is 
believed that children with fetal growth restriction are less adapted to external stimuli and are 
more susceptible to the influence of environment on growth during childhood and 
adolescence. These children accumulate a greater proportion of fat relative to lean body mass, 
regardless of their socioeconomic conditions and lifestyle. The objective of this study was to 
investigate the influence of fetal growth during childhood and adolescence on body 
composition in adolescents born at term with low and adequate weights. This is a cohort study 
conducted in Zona da Mata of Pernambuco in a low socioeconomic development region. The 
sample consisted of 217 adolescents recruited at birth, followed in the first six month, and 
reassessed at 8 and 18 years. Birth weight (74 low birth weight and 143 with weight from 
3000 to 3500g) and body proportionality (proportionate: Rohrer ponderal index equal or 
higher than 2.5 g/cm³ and disproportionate <2.5 g/cm3) were evaluated. Weight gain> 0.67 z-
score between birth and six months was defined as fast. Body mass index gain between ages 
six months and eight years, eight to 18 years was evaluated according to the same criteria. 
Sex, education, socioeconomic status, level of physical activity and frequency of ultra-
processed and sweet foods intake were evaluated. Birth weight was not associated with body 
composition in adolescence. Multivariate linear regression analysis showed that males, rapid 
weight gain in the first 6 postnatal months, rapid gain in body mass index between six months 
and eight years, and between eight and 18 were the variables that best explained the variation 
in lean mass index in adolescence. The rapid gain in body mass index between six months and 
eight years, and between eight and 18 years significantly contributed to explain the variation 
in the ratio of fat mass relative to lean body mass. It concludes that there is a cascading effect 
between the stages of fetal and postnatal growth. The rapid weight gain in the first months of  
postnatal period favors a greater proportion of lean body mass in the long term. Body mass 
index gain in the earliest period of adolescence allows a greater fat mass accumulation in 
relation to lean body mass. 

Keywords: Growth. Adaptation. Adolescence. Cohort. Body composition. Birth weight. 
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APRESENTAÇÃO 

 

INTRODUÇÃO 

 

O crescimento e o desenvolvimento desde a concepção até os primeiros anos após o 

nascimento têm sido destaques na literatura científica por influenciarem as condições de 

saúde e doença na idade adulta. “Falhas” durante o processo de crescimento nesses períodos 

podem ser fatores importantes para o surgimento de obesidade e de outras doenças crônicas 

não transmissíveis (GLUCKMANN et al., 2010; WELLS, 2010; WELLS, 2014;  SUZUKI, 

2015). Essas doenças, por sua vez, são as principais causas de morbimortalidade e invalidez 

da população em idade economicamente ativa, seja essa população proveniente de países 

industrializados (HERON, 2015) ou com menor desenvolvimento econômico e social 

(DUCAN et al., 2012). 

Os períodos pré e pós-natal são momentos de intensa divisão e multiplicação celular, 

portanto, são fases críticas do desenvolvimento humano, também conhecidas como “Janelas 

de oportunidades” ou “Janelas de plasticidade” (WELLS, 2012). Esses períodos são 

oportunos para o desenvolvimento de “memórias nutricionais” adequadas, ou seja, para 

adquirir e armazenar informações nutricionais no organismo a serem recuperadas ao longo 

das fases do ciclo da vida, bem como para o desenvolvimento da capacidade de adaptação aos 

estímulos ambientais (BATESON, GLUCKMAN e HANSON, 2014). Por outro lado, também 

são fases vulneráveis a injúrias que causam danos à saúde com repercussões imediatas e/ou 

que mediam novas modificações metabólicas e fenotípicas ao longo do curso da vida 

(GLUCKMANN et al., 2010). 

A investigação das associações e dos mecanismos que envolvem o crescimento 

perinatal e suas consequências em longo prazo, tem por base o conceito “Origens 

Desenvolvimentistas da Saúde e da Doença” (Developmental Origins of Health and Disease - 

DOHaD), principalmente, no que concerne à influência de um ambiente materno-fetal e 

infantil pobre nos aspectos nutricionais e cognitivos, sobre o bem estar futuro dessa população 

(SILVEIRA et al., 2007; GLUCKMANN et al., 2010). Esse conceito abrange várias hipóteses 

que buscam explicar através de modelos evolutivos, os aspectos de saúde e doença ao longo 

dos ciclos da vida.                                                    

Na atualidade, algumas hipóteses inseridas no DOHaD tentam esclarecer o 

desenvolvimento da plasticidade do indivíduo, ou seja,  a capacidade que esse indivíduo 
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apresenta para interagir metabolicamente e se adaptar a diferentes estímulos ambientais, 

principalmente, durante os períodos da “janela de plasticidade” (WELLS, 2012; BATESON, 

GLUCKMANN e HANSON, 2014). Entre as hipóteses estudadas estão, o “Capital materno” 

(WELLS, 2012) e “Variabilidades adaptativas” (WELLS, 2014) e a “Respostas adaptativas 

preditivas” (BATESON, GLUCKMANN e HANSON, 2014). 

Segundo a proposição “Capital materno”, a capacidade materna de suprir a demanda 

metabólica, proporcionar alterações epigenéticas e gerar a variabilidade do indivíduo 

(variabilidades adaptativas) é que faz com que o novo ser se adapte aos estímulos ambientais 

ao longo do curso das fases da vida, e que modulam, frente a novos estímulos ambientais, os 

fenótipos futuros (WELLS, 2012). Conforme a hipótese “Respostas adaptativas preditivas”, o 

feto recebe de sua mãe as informações sobre a qualidade do ambiente externo e, em resposta, 

formula predições das condições ambientais futuras. Se os estímulos ambientais no decorrer 

do curso da vida forem mais escassos ou excessivos que o “predito” para esse indivíduo, este 

ser não se adaptará o que levará a um desequilíbrio em seu desenvolvimento (BATESON et 

al., 2014). Ambas as hipóteses podem colaborar para explicar os aspectos evolutivos de 

doenças como a obesidade. 

Assim, acredita-se que, mães que se desenvolveram em um ambiente inóspito com 

escassez de alimentos, ao gerar seus embriões e fetos repassarão a informação de crescer 

lentamente, replicando assim, um ambiente hostil ao desenvolvimento de sua prole, que terá 

sua capacidade de adaptação metabólica à variabilidade ambiental comprometida. Se ao 

nascer esse novo ser estiver exposto a uma maior oferta de nutrientes que a sua capacidade 

metabólica, apresentará alterações fenotípicas que podem perdurar ao longo da vida.  

Para investigar essa hipótese foi desenvolvida uma pesquisa, aditada ao projeto 

“Influência do baixo peso ao nascer a termo no estado nutricional e nas alterações metabólicas 

em adolescentes: um estudo de coorte na Zona da Mata Meridional de Pernambuco”. Esse 

projeto, por sua vez, foi uma extensão do estudo iniciado em 1993 a partir de uma parceria 

entre docentes do Departamento Materno Infantil, do Departamento de Nutrição da 

Universidade Federal de Pernambuco e da London School of Hygiene and Tropical Medicine, 

com apoio financeiro da Wellcome Trust (United Kingdom). No momento inicial da coorte, o 

foco foi investigar o risco de nascer com baixo peso sobre o déficit de crescimento e 

desenvolvimento das crianças durante os dois primeiros anos de vida (LIRA et al., 1996).  

Esse estudo teve continuidade nos anos de 2001 e 2002, com apoio financeiro da 

Wellcome Trust (United Kingdom) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
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Tecnológico (CNPq) e, nesse momento, foram reavaliadas as crianças na idade escolar quanto 

aos seus parâmetros antropométricos, cognitivos e de saúde (AMORIM et al., 2011).  

Entre abril e setembro de 2012, com apoio financeiro do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), os sujeitos dessa coorte na fase da 

adolescência foram reavaliados quanto às medidas antropométricas e de composição corporal, 

avaliação dos hábitos alimentares, nível de atividade física e análise das dosagens bioquímicas 

séricas. Este estudo está inserido na linha de pesquisa Crescimento e Desenvolvimento da 

Pós-graduação em Saúde da Criança e do Adolescente da Universidade Federal de 

Pernambuco.   

O estudo sobre o conceito DOHaD a partir das hipóteses referidas acima, o interesse 

pela inter-relação entre a nutrição e o crescimento infantil e a alta prevalência de excesso de 

peso/obesidade em populações de baixo nível socioeconômico, foram os pilares para a 

investigação proposta neste estudo, e geraram as seguintes perguntas condutora, hipótese e 

objetivos.  

 

PERGUNTAS CONDUTORAS 

 

• Há um efeito programado durante o crescimento no período fetal e pós-natal sobre a 

composição corporal de adolescentes nascidos a termo em uma região de baixo 

desenvolvimento humano?  

• A composição corporal na adolescência é apresentada por uma resposta cumulativa do 

crescimento entre as fases fetal, nos primeiros seis meses pós-natal, infância e adolescência, 

independente do estilo de vida e dos fatores ambientais que permeiam a adolescência? 

 

HIPÓTESE 

 

A hipótese gerada para responder a essas perguntas é que o menor peso e a 

desproporcionalidade corporal ao nascer são respostas fenotípicas de um capital materno 

pobre, e representam um menor desenvolvimento dos tecidos corporais, principalmente, de 

massa magra. Essas crianças desenvolvem uma menor capacidade de se adaptar a novas 

influências ambientais e estariam mais suscetíveis aos estímulos do ambiente pós-natal e ao 

longo das fases do crescimento.  

Assim, como uma forma de recuperar um padrão nutricional não alcançado durante o 

período fetal, e submetidos a um ambiente mais propício para o desenvolvimento após o 
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nascimento, apresentariam um crescimento (ganho de peso) maior do que o esperado na 

infância e adolescência. Este crescimento, por sua vez, dar-se-ia pelo maior acúmulo de tecido 

adiposo em relação à massa magra independente da influência de fatores como: condições 

socioeconômicas, consumo alimentar, nível de atividade física e altura materna. Dessa forma, 

no futuro, apresentariam maior risco de agravos associados a essa desproporção na 

composição corporal.  

 

OBJETIVO 

 

O objetivo deste estudo foi verificar a influência imediata e em longo prazo do 

crescimento fetal, pós-natal, infância e adolescência sobre a composição corporal de 

adolescentes nascidos a termo, com e sem restrição do crescimento fetal, após ajuste pelas 

condições socioeconômicas, hábitos de vida e altura materna.  

 

ESTRUTURA DA TESE 

 

Esta tese foi estruturada em capítulos: 1. Revisão da literatura; 2. Métodos; 3. 

Resultados; 4. Discussão e 5. Considerações finais. No capítulo de revisão da literatura foram 

abordados os temas: conceito do DOHaD e as hipótese do Capital materno, Variabilidades 

adaptativas, Respostas adaptativas preditivas e Fenótipo poupador; restrição do crescimento 

fetal, repercussões metabólicas da restrição do crescimento fetal no período pós-natal, rápido 

ganho de peso pós-natal, crescimento na infância e adolescência, fatores associados à 

composição corporal na adolescência e avaliação da composição corporal.  

Para o desenvolvimento desse capítulo e da tese como um todo, cuja principal 

abordagem foi a influência do crescimento, principalmente, fetal e pós-natal sobre a 

composição corporal, foram utilizadas as bases de dados para localização dos artigos 

publicados e disponibilizados na íntegra: Google Scholar, Scientific Electronic Library 

Online (SciELO), EBSCO, Scopus e PubMed, com os seguintes descritores, fossem esses 

isolados ou associados: growth, body composition, body fat, lean mass, childhood, catch up 

growth, birth weight e ponderal index, além de adaptation e DOHaD. Os artigos escritos em 

inglês ou português, cujos resumos apresentassem coerência com os objetos a serem 

estudados para desenvolver este documento, foram selecionados. 

No capítulo de método constam: o tipo de estudo desenvolvido, local e população, 

bem como, as etapas da pesquisa necessárias para o levantamento dos dados as serem 
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investigados. Estes dados foram coletados em uma região de baixa condição socioeconômica, 

Zona da Mata Meridional de Pernambuco, dando continuidade ao estudo de coorte iniciado 

em 1993 nessa região (conforme descrito acima). A descrição da análise estatística também 

consta neste capítulo. A mesma foi realizada por meio de análises bivariadas, correlação e 

análise de regressão linear múltipla, como um instrumento lógico para agregar embasamento 

para interpretação dos dados.  

O capítulo seguinte é dos resultados. Neste estão apresentados os dados da pesquisa 

através de tabelas, ao todo são sete, e um texto com os resultados escritos. Após o capítulo de 

resultados, foi apresentado o capítulo de discussão, no qual foram abordados os resultados 

encontrados à luz do conhecimento científico e confrontado com os dados da literatura atual e 

de estudos âncora sobre o tema desenvolvido. No capítulo de considerações finais, estão as 

conclusões do estudo e propostas para estudos futuros. 

 Com esta tese, espera-se contribuir para o desenvolvimento de estratégias e novas 

investigações para a promoção e prevenção da saúde da população em que a pesquisa foi 

desenvolvida, bem como da população em geral. Pretende-se também contribuir para o 

desenvolvimento de novos estudos e fortalecer a linha de pesquisa, crescimento e 

desenvolvimento, do Programa de Pós-graduação em Saúde da Criança e do Adolescente da 

UFPE. 
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1. REVISÃO DA LITERATURA 

 

1.1 CRESCIMENTO E COMPOSIÇÃO CORPORAL – UMA VISÃO A PARTIR DO      

CONCEITO DOHAD 

 

 O aumento de gordura corporal foi considerado por muito tempo um bom padrão de 

saúde e abastança em uma sociedade que predominavam as doenças infecciosas e a 

desnutrição (REPETTO et al., 2003). Com a melhoria das intervenções em saúde, declínio no 

padrão de mortalidade e evolução econômica, observou-se o aumento da expectativa de vida, 

do excesso de peso e das doenças crônicas na população em detrimento das doenças 

infecciosas (PRATA, 1992; BATISTA-FILHO, 2003).  

Essas transições, nutricional e epidemiológica, têm sido observadas também na 

população jovem, nos quais as mudanças no padrão nutricional são destacadas como 

sinalizadoras do surgimento das doenças crônicas (PINHEIRO et al., 2004), e estas por sua 

vez, são consideradas as principais causas de invalidez na população em idade 

economicamente ativa (MOURA et al., 2007). A predisposição a doenças como síndrome 

metabólica está associada ao aumento acentuado do tecido adiposo, principalmente, quando 

esse aumento é desproporcional entre as massas gorda e magra corporais (YLIHÄRSILÄ et 

al., 2008).  

A dificuldade de propor estratégias para controlar o aumento da prevalência de 

agravos à saúde como o excesso de peso e a obesidade, parte do fato desses transtornos 

apresentarem um modelo complexo de fatores de risco, que vão desde variação biológica 

individual (SKIDMORE et al., 2009), fatores genéticos (MORGAN et al., 2010), 

epigenéticos, condições poligênicas (BELSKY et al., 2012), e  condições sociais e 

econômicas (SIMÕES et al., 2012).  

Os fatores que influenciam o desenvolvimento durante a vida fetal e que apresentam 

relação com a condição de saúde e doença ao longo das fases do ciclo da vida 

(GLUCKMANN, HANSON e BUKLIJAS, 2010) são os ambientais, genéticos (SKIDMORE 

et al., 2009) e inter geracionais (HORTA et al., 2009). Um estudo publicado na década de 30 

do século passado, e reiterado em 2001 (KERMACK et al., 2001), realizado com dados 

populacionais do Reino Unido e Suécia de períodos dos séculos XVIII e XIX, foi pioneiro ao 
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sugerir que havia uma relação entre as questões ambientais ao nascimento com a taxa de 

sobrevida da população, tendo em vista, os autores observarem que cada geração avaliada 

tinha uma taxa de mortalidade específica nos intervalos de idade posteriores. Nesse estudo, os 

autores sugeriram existir uma associação entre a diminuição da mortalidade infantil com a 

melhoria da saúde materna. 

Estudos desenvolvidos com os filhos de mulheres que foram expostas à privação 

alimentar durante a gestação, no período conhecido como “fome holandesa” na segunda 

guerra mundial, também demostraram haver associações entre o período gestacional em que 

ocorreu a restrição alimentar, com uma maior incidência de obesidade de seus descendentes 

(RAVELLI et al., 1976) e com o aumento da incidência de  doenças cardiovasculares na idade 

adulta (LUMEY et al. 2007). Resultados semelhantes também foram apresentados por Barker 

et al. em 1986, que identificaram uma correlação entre altas taxas de mortalidade neonatal e 

pós-neonatal e altas taxas de doenças coronarianas em adultos, em uma mesma região no 

Reino Unido. 

 Em 1995, Barker, baseado nos resultados de pesquisas experimentais em que a 

desnutrição intrauterina foi identificada como uma das causas das alterações metabólicas e 

corporais dos animais e, fundamentado por estudos epidemiológicos que apontaram a 

associação entre o peso ao nascer e as condições de saúde e doença do adulto, deu origem à 

hipótese da “Programação Fetal”. Nessa, considera-se que os problemas de saúde na idade 

adulta teriam origem na infância, bem como seriam programados durante o período fetal. Essa 

também seria uma explicação para o surgimento precoce de obesidade e para o rápido 

aumento da prevalência de excesso de peso na população (BARKER, 1995).  

 No entanto, identificar uma relação direta entre o desenvolvimento fetal e as condições 

de saúde/doença na idade adulta não seria suficiente, pois essa relação nem sempre é 

observada ao longo de todas as fases do crescimento, além disso, é importante considerar que 

ao longo da vida o indivíduo pode estar exposto a outros fatores ambientais que também 

influenciam a sua condição de saúde/doença no futuro. Portanto, para explicar a complexa 

interação entre os mecanismos biológicos, ambientais e genéticos que podem aumentar o risco 

de doenças, englobando as hipóteses “Fenótipo poupador”, “Programação fetal”, e 

“Plasticidade”, além da Epigenética, surge o conceito DOHaD – Developmental Origins of 

Health and Disease (SAWSON et al., 2009; WADHWA et al., 2009; GLUKCMANN, 

HANSON e BUKLIJAS, 2010).  
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Outras hipóteses foram propostas para esclarecer o desenvolvimento da plasticidade, 

capacidade de se adaptar aos estímulos ambientais, e dessa forma, tentar subsidiar a 

explicação da complexa interação entre o desenvolvimento fetal e suas consequências em 

longo prazo. Entre as hipóteses que são discutidas na atualidade estão: “Respostas adaptativas 

preditivas” (BATESON; GLUCKMAN e HANSON, 2014) e o “Capital materno” (WELLS, 

2012) que pode levar o indivíduo a apresentar “Variabilidades adaptativas” (WELLS, 2014). 

Segundo as bases científicas que subsidiam o conceito DOHaD, as situações inóspitas 

ao organismo ocorridas durante períodos críticos do desenvolvimento de órgãos e tecidos, 

causam alterações metabólicas e, por vezes fenotípicas, que deixam o indivíduo mais 

vulnerável a desenvolver problemas de saúde, principalmente, quando são expostos a novos 

fatores inapropriados à saúde ao longo da vida. Assim, existe uma “janela de oportunidade”, 

momento propício que, se inserida uma condição inadequada para o desenvolvimento, 

ocorrerão alterações metabólicas que podem perdurar por longo tempo, e/ou mediarão novas 

modificações no metabolismo em outras fases do ciclo da vida, deixando o indivíduo mais 

suscetível ao surgimento de doenças crônicas (GLUKCMANN; HANSON e BUKLIJAS, 

2010). 

Com base nesse conhecimento, acredita-se que mulheres gestantes que são privadas de 

uma nutrição adequada, repassam a informação “crescer lentamente” aos seus embriões 

durante o período de diferenciação celular. Esses, por sua vez, apresentarão metabolismo e/ou 

fenótipos modificados devido à injúria sofrida no período embrionário/fetal e terão 

capacidade limitada para se adaptar a situações diferentes das programadas, bem como, serão 

mais vulneráveis a apresentar novas alterações metabólicas em curto tempo ou a reprogramá-

las ao longo da vida (SAWSON et al., 2009). Assim, ao serem expostos ao suprimento de 

nutrientes acima da sua capacidade metabólica, após o nascimento ou durante a infância e 

adolescência, armazenarão mais energia e estarão mais propensos à obesidade que aqueles 

cujo desenvolvimento materno, fetal e pós-natal foi mais adequado. 

Por isso, a sinalização dos fatores que contribuem para o aumento da gordura corporal 

pode ocorrer tão precocemente quanto o início da vida. Alguns autores têm destacado que o 

crescimento pré-natal (AY et al., 2009) e nos primeiros meses após o nascimento (ONG et al., 

2000; IBÁÑEZ et al., 2008; AY et al., 2009) são determinantes para o aumento de tecido 

adiposo. Outros estudos apontam que o crescimento em períodos mais distantes do 

nascimento como, na idade escolar (COVALÁN et al., 2007) e adolescência (BANN et al., 
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2014) apresentariam maior influência sobre o maior ganho de massa gorda. Contudo, 

considerando que o crescimento é um processo dinâmico e contínuo, acredita-se que a 

somação de fatores da vida fetal, primeiros meses do período pós-natal, bem como a idade 

escolar e adolescência, são determinantes para a condição corporal e de saúde na vida adulta.  

 Portanto, a avaliação da dinâmica de crescimento é relevante para a identificação dos 

momentos oportunos do desenvolvimento dos tecidos corporais e, é um instrumento 

importante para o diagnóstico precoce do aumento desproporcional de tecido adiposo. 

Considerando que os fenótipos de composição corporal na adolescência podem sofrer 

influência da história nutricional materna, bem como de fatores adversos que interferem no 

processo de crescimento ao longo das fases do ciclo da vida, nessa revisão serão abordados: a 

influência das condições nutricionais materna sobre o crescimento dos tecidos corporais no 

período embrionário-fetal, e esse crescimento, por sua vez, desencadeando um evento em 

cascata do desenvolvimento da composição corporal desde o nascimento até a adolescência. 

Será dada ênfase às fases fetal e pós-natal por serem períodos críticos do 

desenvolvimento, e serão abordados também, aspectos biológicos e ambientais que podem 

modular o aumento da massa magra, e principalmente, a deposição de gordura corporal em 

adolescentes. 

 

1.2 A INFLUÊNCIA MATERNA SOBRE O CRESCIMENTO FETAL  

 

 A influência da mãe sobre o crescimento do feto inicia antes mesmo da sua própria 

fecundação. Como processo contínuo e interdependente, os folículos primordiais, óvulos 

maternos, desenvolvem-se durante o seu período embrionário sob a influência das condições 

hormonais e nutricionais a qual seu organismo é submetido. Durante a fase embrionária, os 

óvulos maternos, já existentes, aguardam o momento de amadurecimento para assim serem 

preparados para originar um novo ser. Todo esse processo, desde a nutrição desses óvulos no 

período embrionário até o momento em que se tornam aptos para fecundação, influenciará o 

desenvolvimento dos seus futuros embriões (EDSON et al., 2009; GOSDEN e LEE, 2010).  

Apesar de o baixo acréscimo no requerimento de micronutrientes maternos durante a 

gestação para o crescimento fetal, é importante que esses sejam ofertados nas quantidades 

adequadas, tendo em vista, desempenharem funções essenciais, principalmente, no início da 

gravidez, nos períodos de pré e pós-implantação do embrião (CETIN et al., 2010) (RAO et 

al., 2012). A nutrição materna prévia à gestação será relevante para a maturação do oócito, 



26 

 

pois, a disponibilidade de nutrientes para o desenvolvimento embrionário será dependente das 

reservas nutricionais do próprio óvulo durante o período de pré-implantação, que deverão 

suprir as necessidades energéticas para a multiplicação celular (PURCELL e MOLLEY, 

2009).  

 Após a implantação, o embrião é suprido pela passagem transplacentária de 

aminoácidos e glicose que são substratos para formação tecidual e produção de energia 

durante o primeiro trimestre. Os nutrientes estarão disponíveis para o crescimento do feto, 

dependendo da composição encontrada no sangue materno, que está relacionada a vários 

fatores: alimentares, endócrinos e metabólicos, e de composição corporal materna (CETIN e 

CARDELLICHIO, 2010). O bom desenvolvimento placentário é importante para a garantia 

do crescimento fetal (BRYAN e HINDMARSH, 2006) que dependerá do funcionamento do 

sistema mãe-placenta-feto (CETIN e CARDELLICHIO, 2010), e assim, será importante para 

diminuir as chances de se ter um neonato pequeno ao nascer (ROBERFROID et al., 2012).  

 A placenta apresenta uma interface materna que exerce funções de transferência de 

nutrientes, além das trocas metabólicas e endócrinas e, uma interface fetal, por onde são 

captados os nutrientes maternos para o suprimento das necessidades do feto (CETIN e 

CARDELLICHIO, 2010). Para o crescimento e o desenvolvimento da placenta são 

necessários oxigênio e glicose presentes no sangue da mãe no período inicial da gestação. No 

período fetal, os nutrientes existentes na circulação materna são disponibilizados para suprir 

as necessidades de crescimento do feto. A eficiência com que o feto vai receber os nutrientes 

dependerá do tamanho, funcionamento do sistema de transportes, morfologia e metabolismo 

da placenta, além dos fatores da composição do sangue de sua mãe. Ao final, o crescimento 

fetal sofrerá influência dos fatores maternos, placentários e de seus potenciais genético, status 

endócrino e metabolismo (CETIN e CARDELLICHIO, 2010).  

A placenta age como um importante sistema de transporte ativo de aminoácidos, e se 

utiliza desse nutriente para executar alguns processos metabólicos, por isso, são encontrados 

níveis elevados de aminoácidos nesse órgão (AVAGLIANO et al., 2012).  Esse tecido realiza 

a transferência de oxigênio e ureia por difusão simples, e de glicose e lactato por difusão 

facilitada (BATTAGLIA e MESCHIA, 1978). A glicose e os aminoácidos, durante a 

gestação, são importantes nutrientes ativadores de insulina e do fator de crescimento 

semelhante à insulina (IGF). Os aminoácidos também são utilizados na síntese de proteínas e 

contribuem para o desenvolvimento do tecido muscular (ERGAZ et al., 2005).  
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O sistema IGF é um dos mais importantes fatores reguladores do crescimento da 

placenta e do feto. Esse sistema inclui o IGF I e II, seis proteínas de ligação de IGF, 

receptores de IGF 1 e 2, e as proteínas ligadoras de IGF proteases específicas. Os IGFs são 

polipeptídeos com estrutura semelhante à pró-insulina (MAULIK et al., 2006). O IGF1 é um 

hormônio somatotrófico envolvido na regulação do crescimento fetal, e sofre influência da 

nutrição materna. Esse é responsável pela ativação da proteína transportadora de glicose 1 

(GLUT1) que transportará glicose da mãe para a placenta, e pelo GLUT3 que envia este 

nutriente da placenta para o feto (ZHOU e BOND, 1993). Esse fator de crescimento é 

regulado pela fosforilação e desfosforilação da proteína ligadora de IGF I, que agem, 

respectivamente, na redução e estimulação da ação do IGF I na captação de aminoácidos 

(MAULIK et al., 2006). 

O IGF 1 atua no aumento da absorção de substratos e diminuição do catabolismo fetal, 

através de sinais dos níveis de insulina fetal. Esse fator de crescimento é dependente dos 

níveis de nutrientes do sangue materno e está positivamente correlacionado com o peso ao 

nascer. O IGF II atua, principalmente, no início da gestação, proporcionando o 

desenvolvimento de tecidos, em especial, a invasão de trofoblastos para o desenvolvimento 

placentário. A insulina apresenta ação indireta no crescimento fetal, mediando a síntese de 

IGF 1, e será um importante estimulador para a deposição de gordura no feto. Na restrição do 

crescimento intraútero, este sistema se encontra alterado (MAULIK et al., 2006).  

 

1.2.1 Crescimento fetal - miogênese e adipogênese 

 

O surgimento dos órgãos e tecidos corporais acontece no primeiro trimestre da 

gestação. No segundo trimestre, período que alguns órgãos ainda estão em desenvolvimento, 

ocorrerá parte da hiperplasia do tecido adiposo, que continuará no terceiro trimestre, para 

assim, preparar o feto para o ambiente extraútero (MILNER e HILL, 1989). 

O ambiente intraútero é crítico para o desenvolvimento do músculo esquelético e do 

tecido adiposo. A miogênese, formação de fibras musculares, ocorre durante o período 

embrionário/fetal dividido em duas fases: miogênese primária e secundária. Durante a fase 

embrionária ocorrerá formação de um número reduzido de miofibras, portanto, não haverá 

tanto impacto nesta fase para o aumento de tecido muscular, porém serão essas fibras que 

servirão de molde para as miofibras secundárias que surgirão durante a vida fetal (BAILEY et 

al., 2001). O maior número de fibras musculares será formado durante o período fetal por 
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meio da miogênese secundária. Essa formação é dependente do número de fibras formadas 

durante a miogênese primária e sua proliferação é sensível à disponibilidade de nutrientes da 

mãe para o feto, sendo observada a diminuição do tamanho da fibra muscular associada à 

restrição de nutrientes na fase fetal da gestação (DU et al., 2010). O crescimento e 

desenvolvimento das fibras musculares durante o período intraútero serão importantes, pois, 

durante a vida pós-natal, haverá um incremento no tamanho da fibra muscular sem a formação 

de novas fibras (BRAMELD et al., 2000). Ao final da gestação, parece não haver formação de 

fibras musculares, sendo proeminente o desenvolvido de tecido adiposo (YAN et al., 2012).  

 O desenvolvimento do tecido adiposo é iniciado aproximadamente na metade do 

período gestacional e apresenta um rápido incremento ao final da gestação, quando é 

observada uma deposição preferencial pelo tecido adiposo marrom. Este é abundante nos 

recém-nascidos, contém numerosas partículas de lipídeos, coloração castanho e um grande 

número de mitocôndrias comparado ao tecido adiposo branco (SYMONDS et al., 2012) (WU 

et al., 2012).  

O tecido adiposo marrom tem função importante para a garantia da sobrevivência dos 

neonatos, pois age na homeostase da temperatura corporal. O mecanismo de homeostase da 

temperatura corporal que ocorre em nível mitocondrial, a partir da liberação de energia 

através do transporte de elétrons ao longo da cadeia respiratória, propicia a dissipação de calor 

e, consequentemente, influenciará também na regulação do peso corporal. Essas ações só são 

possíveis devido à presença da proteína desaclopadora única (UCP1) (CANNON et al., 2004).  

 Após o nascimento, parte do tecido adiposo marrom será substituída pelo tecido 

adiposo branco. Este tecido terá como função principal, o acúmulo de energia em forma de 

depósito de gordura para ser usado como fonte energética caso haja escassez de nutrientes. O 

desenvolvimento e crescimento adequado de tecido adiposo também são dependentes do 

suprimento de nutrientes maternos para o feto (SYMONDS et al., 2012). 

Apesar de reconhecidos alguns mecanismos que determinam o crescimento dos 

tecidos corporais do feto, sabe-se que o resultado do crescimento desses tecidos é expresso de 

forma individual. Mesmo indivíduos que compartilham um ambiente intraútero semelhante 

podem apresentar desfechos distintos no que concerne o crescimento dos tecidos corporais, 

tendo em vista a variação genética individual, a capacidade individual de cada genótipo de 

alterar sua expressão fenotípica frente às situações ambientais (SKIDMORE et al., 2009).  
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 Em situações adversas para o crescimento, qualquer injúria ou interferência que ocorra 

de modo intenso na fase fetal acarretará alterações metabólicas (GODFREY et al., 2012) e 

adaptação corporal ao processo de crescimento (KRAMER et al., 1989). Essas alterações 

metabólicas e corporais ocorrem para garantir a sobrevivência do ser, mesmo em períodos de 

grande privação e, quando associadas aos fatores ambientais e genéticos após o nascimento, 

desencadearão novas transformações no organismo (ERICKSSON et al., 2002; BARKER et 

al., 2002). Portanto, as alterações metabólicas variarão de acordo com a intensidade do agravo 

proporcionado ao feto, que podem influenciar de formas diferentes e individualizadas o 

potencial de crescimento do indivíduo, bem como o modo desse ser expressar seus fenótipos 

de composição corporal.  

 

1.3 RESTRIÇÃO DO CRESCIMENTO FETAL – HIPÓTESE DO “FENÓTIPO 

POUPADOR” 

 

A composição e o tamanho corporal ao nascer são resultados da interação entre fatores 

genéticos, ambientais (BRIAN e HINDMARSH, 2006) e inter geracionais (DRAKE e 

WALKER, 2004; HORTA et al., 2009) proporcionados ao feto durante seu crescimento. O 

uso de cigarro durante a gestação e a baixa condição de nutrição materna, em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, respectivamente, são os principais fatores 

socioambientais determinantes do baixo desenvolvimento fetal (WHO, 2006). Apesar da 

existência de outros fatores intervenientes no crescimento fetal, será dado o enfoque para a 

inadequação alimentar materna como promotora da depleção do crescimento intraútero. 

 A deficiência de micronutrientes poderá afetar as diversas fases da gestação desde a 

pré-concepção, fecundação, embriogênese, placentação até o último trimestre. Porém, se a 

restrição alimentar ocorre desde o início da gestação ou até mesmo no período pré-

gestacional, influenciará no processo de implantação da placenta podendo interferir em seu 

crescimento e desenvolvimento celular e tecidual. A insuficiência placentária é uma das 

principais causas da restrição do crescimento fetal. Em mamíferos, a disfunção da placenta é 

responsável pelo seu baixo peso, menor peso do tecido muscular esquelético, diminuição da 

massa magra e peso corporal do feto, bem como responsável redução da taxa de sobrevivência 

do neonato (DE BLASIO et al., 2007).  

A menor quantidade de nutrientes no sangue materno causará uma baixa ativação do 

IGF1, redução do transporte de aminoácidos, menor crescimento dos tecidos corporais e 
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deposição de gordura, consequentemente, menor peso ao nascer (MAULIK et al., 2006). 

Nessa situação, a glicose é pouco afetada, a não ser pela existência de baixos níveis 

circulantes no sangue materno, pois esse nutriente passa da mãe para o filho por difusão 

facilitada (BAUER et al., 1998)  

A insuficiência placentária decorrente da deficiência de nutrientes no início da 

gestação leva ao comprometimento de todo o processo de miogênese, desde a formação das 

fibras musculares até o seu crescimento (GREENWOOD et al., 1999) e à redução da 

capacidade da fibra muscular em manter a homeostase de glicose (YATES et al., 2012). As 

placentas de tamanhos menores apresentam uma menor capacidade de suprir as demandas de 

nutrientes para o feto.  

Uma menor oferta de nutrientes durante o desenvolvimento dos tecidos fetais 

proporciona uma adaptação da circulação para priorizar o fluxo sanguíneo para os tecidos 

essenciais à sobrevivência. Portanto, ocorrerá o desvio de sangue dos ductos venosos do 

fígado, vasodilatação da artéria cerebral média do feto (GODFREY et al., 2012), 

consequentemente, diminuição do fluxo sanguíneo nas extremidades do corpo e no fígado e 

prioridade para o suprimento de oxigênio e nutrientes para o coração e cérebro, assim, o feto 

poderá apresentar um desenvolvimento comprometido (KISERUD, 2005). 

O processo de adaptação da circulação fetal leva à diminuição do ritmo de crescimento 

e diferenciação das células, com o comprometimento dos tecidos corporais, que segundo 

Barker 1995, vai depender do período em que há esse déficit, pois cada tecido tem o seu 

período de desenvolvimento. O comprometimento desses tecidos pode levar a alterações no 

metabolismo que, para alguns autores, pode ser a explicação para o surgimento da síndrome 

metabólica em fases posteriores da vida (MEAS et al., 2008; MEAS et al., 2010).  

A formação dos tecidos corporais frente à restrição do crescimento fetal parece ser 

afetada, tendo em vista os tecidos muscular e adiposo não serem primordiais comparados ao 

cérebro e coração (ZHU et al., 2006). A maior influência da restrição do crescimento 

intraútero sobre a massa magra corporal que engloba o tecido muscular será sofrida no 

segundo trimestre da gestação quando ocorre a miogênese secundária, processo que determina 

a densidade das fibras musculares (DU et al., 2010). Porém, a atenuação da miogênese reduz 

a densidade da fibra muscular, sem comprometer o número dessas (YAN et al., 2012). 
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 O tecido adiposo, principalmente a gordura marrom, é essencial para a 

termorregulação do recém-nascido (ISHIBASHI e SEALE, 2010), portanto, é necessário à 

vida do neonato. Contudo, o desenvolvimento desse tecido é menor na situação de restrição 

do crescimento fetal, encontrando baixos depósitos de gordura subescapular em fetos que 

apresentam uma redução do fluxo sanguíneo para o fígado e consequente aumento do fluxo 

para artéria cerebral média, ou seja, centralização da circulação (GODFREY et al., 2012). Os 

fetos que sofrem restrição do crescimento no último trimestre de gestação apresentam 

menores, circunferência abdominal, depósitos de gordura do braço e subescapular, e massa 

magra do braço (LARCIPRETE et al., 2005).  

 Em um estudo experimental com ovelhas, a restrição alimentar iniciada após 21 dias 

de gestação, que tem uma média de duração de 150 dias, determinou menor peso ao nascer de 

suas proles no termo e não alterou o número de fibras musculares, observadas após 120 dias 

de realimentação no período pós-natal. Porém, alterou a composição da fibra muscular 

corporal o que poderá predispô-los a maior resistência à insulina (ZHU et al., 2006). Em 

jovens aos 19 anos, nascidos com baixo peso para a idade gestacional e que tiveram o 

músculo vasto lateral submetido à biópsia, observou-se que existe alteração na composição da 

fibra muscular comparados àqueles com peso adequado para a idade gestacional ao nascer 

(JENSEN et al., 2007).  

Segundo a hipótese “fenótipo poupador”, os fetos submetidos a um ambiente inóspito 

para seu desenvolvimento se adaptam a essa condição restringindo seu crescimento por meio 

da “economia” de energia, e assim, apresentarão fenótipos condizentes a essa adaptação 

(HALES e BARKER, 2001). Dependendo da gravidade da injúria sofrida pelo feto durante o 

seu desenvolvimento podem ser observados fenótipos associados à restrição do crescimento 

dos tecidos corporais, a exemplo, baixo peso ao nascer tendo em vista o menor 

desenvolvimento de tecido muscular (YAN et al., 2012), tecido adiposo (LARCIPRETE et 

al., 2005; GODOFREY et al., 2012) e,  maior desproporcionalidade entre peso e 

comprimento, sugerindo uma maior gravidade da restrição (KRAMER et al., 1989).  

O menor desenvolvimento desses tecidos causa dano à estrutura corporal bem como 

prejuízo metabólico tendo em vista as importantes funções que esses desempenham no 

organismo (VAAG et al., 2006; SYMONDS et al., 2012). Portanto, essas alterações 

metabólicas e estruturais podem estar associadas a consequências imediatas ao organismo 

(VAAG et al., 2006) ou programar repostas metabólicas em longo prazo (MEAS et al., 2010), 
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que normalmente estão associadas ao maior acúmulo de tecido adiposo (MEAS et al., 2008; 

MEAS et al., 2010), posto que esses indivíduos acumulam mais energia por apresentar um 

metabolismo mais lento, um “fenótipo poupador”. 

 

1.3.1 Fenótipos associados à restrição do crescimento fetal: classificação ao 

nascimento 

  

O peso ao nascer é uma medida utilizada para diagnosticar o crescimento fetal. No 

entanto, este pode não ser um diagnóstico fidedigno, tendo em vista a individualidade da 

expressão dos fenótipos frente aos fatores envolvidos no crescimento do feto. Segundo a 

WHO (2006), as crianças que nascem com peso abaixo de 2500 g, podem ser classificadas 

como baixo peso, ou seja, podem ter sofrido restrição do crescimento fetal. No entanto, essa 

classificação é recomendada quando não se sabe ou não se tem certeza sobre o tempo em que 

a criança foi gerada, e sinaliza para a importância da idade gestacional ao nascimento como 

uma forma de diagnosticar melhor o crescimento fetal.  

Portanto, outro índice utilizado para identificar a condição nutricional ao nascimento é 

a adequação do peso para a idade gestacional. São classificadas como pequenos para a idade 

gestacional os recém-nascidos que apresentam peso abaixo do percentil 10, ou do percentil 3, 

ou abaixo de -2 desvios das curvas padrões de crescimento (CLAYTON et al., 2007).  

 Esses padrões são utilizados como uma proxy da restrição do crescimento fetal, 

contudo, em um estudo realizado com 4.431 crianças nos Estados Unidos, foi observado que 

60% das crianças que nasceram com peso <2500g foram também consideradas pequenas para 

a idade gestacional (HEDIGER et al., 1998). Salienta-se que ao considerar o padrão “peso 

para a idade gestacional”, assume-se uma menor variabilidade para classificar o crescimento 

fetal, onde pouco será considerado sobre a variação biológica individual, comparado à 

classificação do peso ao nascimento para uma ampla faixa de idade gestacional, como 

exemplo, o peso ao nascer para a faixa de termo (37 a menos de 42 semanas de idade 

gestacional, completadas). Nesta, uma maior variação para o peso ao nascer é considerada, 

com um ponto de corte mais específico para classificar a condição de restrição do crescimento 

fetal.   

 Além da classificação mais restrita ou ampla para o peso ao nascer, ainda não há um 

consenso para a relação existente entre a restrição do crescimento fetal e variação do tamanho, 
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proporções e composição corporais do recém-nascido, e se essa variação se deve ao período 

de início da restrição ou a sua intensidade, ou ambos.  Identificar a simetria corporal ao nascer 

seria uma forma de avaliar a condição de crescimento fetal. Os recém-nascidos que têm 

crescimento linear, de perímetro cefálico e de peso afetados, são classificados como 

proporcionais, já os desproporcionais têm perímetro cefálico normal enquanto que a 

circunferência abdominal se encontra abaixo do esperado (WOLLMANN et al., 1998).  

Essa noção de proporcionalidade corporal em crianças com restrição do crescimento 

fetal foi proposta inicialmente por Villar e Belizan (1982), na qual poderiam ser identificados 

diferentes tipos (proporcionais e desproporcionais) dependendo do momento no qual a oferta 

de suprimentos fosse diminuída. Os proporcionais seriam os que sofreram uma restrição 

crônica, ou seja, desde o início da gestação, cujo peso e comprimento foram comprometidos. 

Os desproporcionais seriam aqueles cuja restrição ocorreria no terceiro trimestre de gestação 

com o comprometimento do peso corporal e sem déficit linear.  

Essa classificação dicotômica para a simetria ao nascer foi criticada por Kramer et al. 

(1989), que inferiram não existir separação temporal para a restrição do crescimento fetal, e 

sim a ocorrência de uma restrição contínua cuja desproporcionalidade corporal tende a 

progredir de acordo com a gravidade da privação sofrida pelo feto. Para Rasmussen et al. 

(2006), a desproporcionalidade corporal está associada ao baixo peso ao nascer, e ambos, 

simétricos e assimétricos, têm o início da restrição do crescimento no começo da gestação. A 

assimetria seria observada entre os recém-nascidos que tiveram um menor crescimento do 

diâmetro abdominal no segundo trimestre da gestação, e esse fato apresentaria relação com a 

gravidade da restrição. 

 A associação entre a assimetria corporal ao nascer e a pior condição de crescimento 

fetal sem apresentar relação com o período em que ocorre a restrição, foi reforçada por 

Riyami et al.(2011). Esses autores verificaram que, na condição de insuficiência placentária 

grave mesmo em idades gestacionais diferentes, há uma maior prevalência de recém-nascidos 

assimétricos, visualizada por meio da razão circunferência abdominal/perímetro cefálico. 

A assimetria corporal ao nascer é secundária a um crescimento fetal quase sempre 

inadequado (ANANTH e VINTZILEOS, 2009), e tende a progredir com a gravidade da 

restrição do crescimento fetal (KRAMER et al., 1989). Entre os recém-nascidos a termo, 

pequenos para a idade gestacional, os simétricos apresentam um padrão de distribuição de 

gordura corporal semelhante aos que têm peso adequado para a idade gestacional, enquanto os 
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assimétricos apresentam menor percentual de gordura total e subcutânea abdominal, 

comparados aos simétricos (RODRÍGUEZ et al., 2011). Portanto, supõe-se que crianças 

pequenas para idade gestacional e simétricas têm um padrão constitucional pequeno. 

O índice ponderal (IP) ao nascer, razão entre peso corporal em gramas (g) pelo 

comprimento em centímetros cúbicos (cm³), é um dos parâmetros utilizados para avaliar a 

proporcionalidade corporal. Segundo este índice, são classificados como desproporcionais 

aqueles recém-nascidos que apresentam IP menor que 2,49 g/cm³, enquanto os proporcionais 

são aqueles com o IP maior ou igual a 2,49 g/cm³ (LEÃO-FILHO e LIRA, 2003). Contudo, 

para o cálculo do IP é considerada a relação entre duas medidas, peso e comprimento, que 

ambas podem estar comprometidas em situações de restrição do crescimento fetal, como uma 

forma de preservar o crescimento e desenvolvimento do cérebro. 

A adaptação à restrição do crescimento fetal provoca inicialmente a perda de peso 

fetal, seguido da restrição do crescimento linear e por último, o comprometimento do 

crescimento da cabeça (KRAMER et al., 1989; LEÃO-FILHO e LIRA, 2003). Se o perímetro 

cefálico é preservado mesmo em situações de extrema restrição do crescimento fetal 

(KRAMER et al., 1989), a desproporcionalidade, menor peso corporal em relação ao 

perímetro cefálico, torna-se um indicador mais sensível para avaliar a intensidade da restrição. 

Porém, pouco se pode explorar desse índice tendo em vista a ausência de uma curva padrão 

para o perímetro cefálico em relação à idade gestacional. 

Os padrões de classificação são importantes para o diagnóstico do crescimento fetal 

por meio da expressão fenotípica, no entanto, nem todos os fetos que apresentam uma 

condição adversa para o crescimento terão comprometimento corporal aparente ao nascer, 

bem como nem todos que apresentarem condições adequadas para crescimento fetal serão 

classificados como adequados dentro dos padrões populacionais. Mas, a ocorrência de 

alterações metabólicas durante a fase fetal, ocasionarão consequências em outras fases do 

desenvolvimento e poderão interferir no crescimento pós-natal, quando estabilizadas as 

condições normais para o crescimento  (DULLOO et al., 2006).  

Por isso, a somação entre a identificação do crescimento fetal e o crescimento pós-

natal pode fortalecer o diagnóstico do crescimento fetal, e assim, favorecer uma classificação 

mais adequada às crianças que sofreram restrição do crescimento fetal, bem como aperfeiçoar 

a possibilidade de estabelecer um melhor prognóstico da condição de saúde e doença na idade 

adulta (VAAG, 2009). 
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1.4 RESPOSTAS METABÓLICAS ASSOCIADAS AO MENOR CRESCIMENTO FETAL  

 

A restrição do crescimento fetal compromete o desenvolvimento dos tecidos muscular 

(YAN et al., 2012) e adiposo (LARCIPRETE et al., 2005; GODOFREY et al., 2012). Com 

esses tecidos comprometidos estarão afetados o peso corporal, e as também suas funções 

metabólicas desses tecidos, a exemplo, a regulação da homeostase de energia e de peso 

corporal (VAAG et al., 2006; SYMONDS et al., 2012) e da ação e sinalização da insulina 

(VAAG et al., 2006) e regulação de alguns hormônios (ÖNAL et al., 2004). A literatura 

aponta que o perfil do crescimento pós-natal em crianças que sofreram restrição do 

crescimento é causada por essas alterações (VAAG et al., 2006). 

 O rápido ganho de peso pós-natal é predominante em crianças com menor peso ao 

nascer (GONÇALVES et al., 2014). Esse padrão rápido de crescimento ocorre como um 

processo compensatório de um menor crescimento durante o período fetal (ONG et al., 2000). 

Os processos hormonais e metabólicos envolvidos com a alteração do ritmo de crescimento 

dessas crianças após o nascimento serão descritos em seguida. 

 
1.4.1 Músculo esquelético e supressão da termogênese 

 

O músculo esquelético é responsável pela maior parte da captação de glicose em 

resposta a ação da insulina, bem como é um tecido que contribui para a produção de energia, 

gasto energético e, consequentemente, controle da deposição de gordura. Esse tecido se 

encontra em menor proporção em crianças com menor crescimento fetal (HEDIGER et al., 

1998; KAHN et al., 2000; GALE et al., 2000; SINGHAL et al., 2003). O menor 

desenvolvimento do tecido muscular pode levar à diminuição da capacidade de captação e 

utilização da glicose, deste modo, pode ser observada elevação da glicemia. Paradoxalmente, 

em resposta ao elevado nível glicêmico, o organismo aumenta a produção hepática de insulina 

para a captação de glicose, e assim, favorece o processo de formação de gordura (VAAG et 

al., 2006). 

No tecido muscular de adultos nascidos com baixo peso, comparados com aqueles que 

apresentaram peso adequado ao nascer, é verificada uma menor quantidade proteínas 

responsáveis pelo transporte muscular de glicose (VAAG et al. 2006), e redução na expressão 

de algumas proteínas sinalizadoras de insulina (OZANNE et al., 2005). Como o número de 

receptores para a oxidação de glicose se encontra reduzido no músculo esquelético devido à 

privação sofrida por este tecido durante o seu desenvolvimento, a captação, transformação e 
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armazenamento de glicose em forma de glicogênio diminuirão, permitindo que altos níveis de 

glicose permaneçam circulantes (DULLOO et al., 2004). Esse fato favorece a 

retroalimentação/controle negativo em resposta aos elevados níveis de glicose, e assim, pode 

resultar em um estado de hiperinsulinemia e concomitante aceleração do ganho de peso. 

Indivíduos que nasceram com baixo peso também podem apresentar secreção reduzida 

de insulina, e assim desenvolver intolerância à glicose, maior formação de células adiposas, e 

assim, aumentar a propensão à obesidade caracterizada nem sempre pelo aumento excessivo 

do peso corporal, mas pela deposição de tecido adiposo visceral e muscular (JENSEN et al. 

2002). A resistência insulínica também pode ser devida ao acúmulo elevado de gordura em 

relação à massa magra (DULLOO et al., 2002).  

 

1.4.2 Grelina e hiperfagia 

 

A grelina é um hormônio orexígeno produzido principalmente no estômago e tem uma 

importante função na tentativa de manter a homeostase de energia através do estímulo à 

ingestão alimentar (KOJIMA e KAGAWA, 2005). Além do envolvimento com a manutenção 

do balanço energético e de sofrer influência dependente da ingestão de alimentos, a ação deste 

hormônio parece ser afetada pela depleção do estado nutricional no período fetal (ÖNAL et 

al., 2004) e em adultos (HOLDSTOCK et al., 2003).  

Concentrações elevadas de grelina podem ser observadas no cordão umbilical de 

crianças com menor peso corporal ao nascer, comparadas àquelas que nascem com peso 

adequado (ÖNAL et al., 2004). Segundo Farquhar et al. (2003), essa relação inversa entre o 

crescimento fetal e os níveis de grelina ocorre como uma forma de adaptação fisiológica à 

restrição do crescimento do feto. Níveis elevados de grelina também podem ser observados 

em adultos submetidos à cirurgia gástrica para redução de peso. Nessa situação, de forma 

simultânea ocorre redução do índice de massa corporal e aumento da concentração de grelina 

e diminuição dos níveis de insulina, e por isso, afirma-se a estreita relação entre a grelina e a 

homeostase energética (HOLDSTOCK et al., 2003).  

Em ratas submetidas à restrição alimentar durante a gestação, foi observado que sua 

prole apresentou desnutrição e hiperfagia ao nascer, e permaneceu com um rápido ganho de 

peso mesmo após a recuperação do crescimento. Esses animais apresentaram maior ganho de 

peso e de gordura corporal do que o grupo controle (DESAI et al. 2004). Para Wren et al. 

(2001) um aumento da grelina sérica em ratos causou hiperfagia e, consequentemente, o 

aumento do peso corporal.  
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Em seres humanos, a aceleração do ganho de peso após o nascimento pode estar 

relacionada à concentração sanguínea de grelina que se encontra aumentada e associada ao 

aumento do apetite de crianças pequenas para idade gestacional e ao maior peso corporal 

dessas crianças ao final do primeiro ano de vida (IÑIGUEZ et al. 2002). O nível de glicose 

circulante no sangue também pode estar maior nessas situações, pois, com a normalização da 

oferta de nutrientes após um período de restrição, há um aumento da glicemia na tentativa de 

preservar e armazenar energia para a reconstrução dos tecidos corporais. Essa condição, 

conhecida como estado de realimentação se caracteriza por um efeito metabólico semelhante 

à hiperfagia, com maior liberação de insulina para captar a glicose circulante (DULLOO, 

2006) e assim, proporciona um rápido aumento dos adipócitos. 

 

1.4.3 Leptina e adiponectina 
 

A quantidade reduzida de tecido adiposo é uma das consequências fenotípicas da 

restrição do crescimento intraútero (BRIANA e MALAMITSI-PUCHNER, 2009). O bom 

desenvolvimento desse tecido por sua vez é necessário tendo em vista as funções endócrinas 

que o mesmo desempenha (HAVEL, 2000), pois age como regulador dos hormônios 

derivados dos adipócitos, na regulação metabólica e na homeostase energética. Entre essas, 

pode ser observada a ação sobre a liberação de leptina (BRIANA e MALAMITSI-

PUCHNER, 2009).  

A leptina é um hormônio que promove a diminuição do apetite e que é derivado dos 

adipócitos (SOLINAS et al., 2004). A presença desse hormônio na circulação sanguínea do 

neonato apresenta associação positiva com seu peso e o índice de massa corporal. Esse é um 

hormônio ativo na perda de peso, por agir no controle do apetite, na regulação dos estoques de 

gordura e liberação de calor pelo tecido muscular esquelético (SOLINAS et al., 2004). Esse 

efeito da leptina sobre a produção de calor, proporcionada no músculo esquelético, e 

regulação do estoque de gordura corporal, estão inibidos em animais submetidos à desnutrição 

no período intraútero, tendo em vista os mesmos apresentarem resistência à leptina o que 

estaria associado aos altos níveis de insulina circulante (hiperinsulinemia) (SOLINAS et al., 

2004).  

A má nutrição fetal predispõe a alterações metabólicas que, em um ambiente extra 

útero propício ao ganho de peso, podem influenciar a regulação e a sensibilidade à leptina. A 

literatura demonstra que animais que sofreram desnutrição intraútero desenvolvem resistência 

periférica a este hormônio independente do tipo de dieta consumida, e estão mais propícios ao 
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desenvolvimento de obesidade (KRECHOWEC et al., 2006). Em humanos observa-se que, ao 

final do primeiro ano de vida de crianças que sofreram restrição do crescimento fetal podem 

ser observados níveis elevados de leptina circulante, comparados à concentração desse 

hormônio encontrada em crianças com peso adequado (JAQUET  et al., 1999). Este fato leva 

à hipótese que a restrição do crescimento fetal causa resistência à leptina como uma resposta 

adaptativa, permitindo a perda de eficiência na regulação deste hormônio pelo tecido adiposo 

para que haja incremento no balanço energético, ganho rápido de peso pós-natal (JAQUET  et 

al., 1999).  

Outro hormônio produzido e secretado pelo tecido adiposo é a adiponectina, que está 

envolvida na regulação da glicemia e metabolismo de lipídeos (BERG et al., 2002) Apesar de 

ser produzida pelo tecido adiposo e ter função no metabolismo energético relacionado ao 

controle do aumento de peso, são encontrados níveis reduzidos de adiponectina em adultos 

com maior índice de massa corporal (YAMAMOTO et al., 2002) e uma inversa relação entre 

este hormônio e a concentração de leptina (MATSUBARA et al., 2002). 

A restrição do crescimento fetal pode interferir no metabolismo da adiponectina 

(EVAGELIDOU et al., 2007), pois se observa que o nível deste hormônio está diminuído no 

cordão umbilical de crianças com baixo peso ao nascer comparadas às que nascem com peso 

adequado (KYRIAKAKOU et al., 2008). Níveis ainda mais baixos de adiponectina são 

percebidos são em recém-nascidos pequenos que apresentaram rápida recuperação do 

crescimento após o nascimento (CIANFARANI et al. 2004). Para Ibáñez et al. (2008), o 

padrão de isoforma de adiponectina é alterado em crianças pequenas para idade gestacional, o 

que os autores supõem ser uma estratégia adaptativa de sobrevivência, preparando-os para a 

aceleração compensatória do crescimento nos primeiros meses após o nascimento. 

 

1.5 RÁPIDO CRESCIMENTO PÓS-NATAL E DESENVOLVIMENTO DOS TECIDOS 

CORPORAIS 

 

O crescimento pós-natal é avaliado através do ganho de peso, ganho em comprimento 

e aumento do perímetro cefálico. O ganho de peso na infância é utilizado como um indicador 

de saúde da criança, bem como um fator prognóstico de saúde na idade adulta (ONG et al., 

2000). Quando a criança apresenta um ritmo de ganho de peso acima do esperado para a fase 

do crescimento, esse ganho é reconhecido como um fator de risco para o desenvolvimento de 

doenças crônicas e obesidade (DULLOO, 2009).  
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O rápido aumento de peso entre duas idades, ao ponto de ultrapassar uma banda de 

percentil da curva padrão, ou seja, acima de 0,67 desvios padrão, é considerado clinicamente 

compensatório a uma restrição de crescimento que o antecedeu (ONG et al., 2000). Este 

ganho compensatório é marcado pela maior deposição de gordura corporal (ONG et al., 2000; 

ONG et al., 2009) de localização preferencial no abdômen (ONG et al., 2000; IBÁNEZ et al., 

2006; MEAS et al., 2008; DEMERATH et al., 2009). 

Estudos mais recentes têm experimentado outras formas de avaliar o ganho de peso 

pós-natal, pois seus autores consideram que há uma associação entre o ganho de peso em um 

determinado período, dependente do peso anterior a esse intervalo. Essa avaliação é feita por 

meio de modelos de crescimento condicional (WELLS et al., 2012; BANN et al., 2014), ou 

seja, modelos de regressão residual pelos quais são identificados um ganho de peso acima do 

esperado para aquele indivíduo, considerando o peso anterior ao intervalo de crescimento 

avaliado. Com isso, é possível identificar se o ganho de peso em um determinado intervalo é 

devido a um menor ganho de peso em intervalo anterior. 

Conforme citado anteriormente, o rápido ganho de peso pós-natal é influenciado pelo 

menor crescimento fetal. Uma experiência nutricional inadequada, que ocorra em momentos 

importantes para o processo de desenvolvimento, período de suscetibilidade para o 

crescimento, poderão “programar” subsequentes situações de crescimento e de condições de 

saúde (WATERLAND e GARZA, 1999). A perda de peso fetal nas últimas semanas de 

gestação interfere no ritmo de crescimento pós-natal, determinando um rápido ganho ponderal 

nas primeiras semanas de vida (AY et al., 2009). No entanto, esse padrão de crescimento 

também pode ser identificado em crianças nascidas com peso adequado quando estas são mais 

magras (CAMERON et al., 2003) ou apresentam um baixo índice ponderal ao nascer (ONG et 

al., 2000). 

O rápido ganho de peso é caracterizado pela desproporção entre a deposição de 

gordura corporal em relação à massa magra (CRESCENZO et al., 2003; VICTORA et al., 

2007), observando-se principalmente a hipertrofia das células adiposas (lipogênese) durante 

esse ritmo acelerado de crescimento (ISGANAITIS et al., 2009). A proliferação no número de 

células adiposas (adipogênese) é dependente do suprimento de nutrientes e poderá ser 

permanente e ocorre de forma mais lenta (WATERLAND e GARZA, 1999) que a hipertrofia 

das células adiposas. Esta apresenta um desenvolvimento mais rápido, pois é dependente da 

existência dos pré-adipócitos (ISGANAITIS et al., 2009). 
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No período de rápido ganho de peso poderá ocorrer também o aumento do volume de 

tecido muscular (HEINIG et al., 1993). A hiperplasia deste tecido ocorre durante a vida fetal 

(BAILEY et al., 2001). Em outras fases da vida é observada a sua hipertrofia, que será 

dependente da nucleação das fibras musculares (WATERLAND e GARZA, 1999). A 

composição da fibra muscular pode apresentar-se comprometida em situações de restrição do 

crescimento fetal (ZHU et al., 2006).  

Os padrões alimentares estabelecidos no período pós-natal também interferirão no 

ritmo de crescimento dos compartimentos corporais (HEINING et al., 1993). Porém, o 

crescimento nos primeiros meses após o nascimento parece ser influenciado mais 

intensamente pela condição de crescimento intraútero. A chance de ocorrer um rápido ganho 

de peso pós-natal é cinco vezes maior entre crianças nascidas com baixo peso comparadas às 

com peso elevado ao nascer, e isso ocorre independente do padrão alimentar apresentado por 

essas crianças, seja esse: aleitamento materno exclusivo, aleitamento materno somado a 

líquidos e sucos, aleitamento materno somado a fórmulas infantis, alimentação através de 

fórmula infantil e introdução precoce de alimentos sólidos (MIRHSHAHI et al. 2011).  

 Em um estudo experimental, o grupo de animais submetidos à ingestão de apenas 50% 

de suas necessidades durante a gestação, apresentou um baixo ganho de peso, e suas proles 

tiveram um menor peso ao nascer. Após o nascimento, ao receberem leite materno em livre 

demanda, esta prole apresentou um rápido crescimento e com 280 dias de acompanhamento, 

apresentaram tecido adiposo subcutâneo e intra-abdominal mais pesado e o tecido adiposo 

marrom menos pesado quando comparados aos do grupo controle. Para os autores, a restrição 

do crescimento fetal é um dos fatores que podem causar a obesidade no futuro. (SUZUKI et 

al., 2010) 

Este ser que recebeu a “instrução” de crescer lentamente e desenvolveu mecanismos 

para a garantia de sua sobrevivência, quando submetido às condições ambientais normais para 

o crescimento, apresentará um ritmo de crescimento e um ganho desproporcional de suas 

massas corporais, tendo em vista apresentar o “fenótipo poupador”, que informará ao 

organismo a necessidade de garantir as reservas energéticas, caso haja nova escassez de 

nutrientes (WELLS, 2003). 

  Por isso, acredita-se que a somação da restrição do crescimento fetal e do rápido 

ganho de peso pós-natal, poderá causar uma desproporção entre as massas gorda e magra 

corporais, acentuando o risco do desenvolvimento de obesidade, tendo em vista um efeito 

cumulativo entre situações inadequadas para desenvolvimento desses tecidos corporais. 
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1.6 CRESCIMENTO FETAL, NOS PRIMEIROS MESES PÓS-NATAL E COMPOSIÇÃO 

CORPORAL FUTURA: O “CAPITAL MATERNO”, AS “VARIABILIDADE 

ADAPTATIVA” OU “RESPOSTAS ADAPTATIVAS PREDITIVAS”. 

 

Estudos epidemiológicos têm apresentado a influência do crescimento fetal e pós-natal 

sobre a composição corporal durante os cursos da vida. O crescimento fetal adequado é 

favorável para determinar a quantidade absoluta de massa magra e gorda corporal, e associado 

a um ambiente pós-natal correspondente a um bom crescimento desempenham um importante 

papel para um desenvolvimento apropriado dos compartimentos corporais. 

 

1.6.1 Peso ao nascer e composição corporal 

  

O peso ao nascer apresenta uma relação positiva com a massa magra. Segundo 

Skidmore et al., (2009), o aumento em 1 kg no peso ao nascimento está associado com um 

incremento de 0,05 unidade de massa magra em relação à massa gorda, e para Victora et al. 

(2007), quanto maior o peso ao nascer maior será a razão entre massa magra e a gorda na 

adolescência. Para Hediger et al. (1998),  a musculatura corporal avaliada por meio da  área 

muscular do braço, é maior entre as crianças nascidas grande para a idade gestacional 

comparadas às com peso adequado para a idade gestacional e, o depósito de gordura 

subcutânea do braço não difere entre pequenos e adequados para idade gestacional.  

O peso ao nascer também apresenta uma relação positiva com IMC de jovens do sexo 

masculino com idade entre 17 e 22 anos, associação esta que para Kahn et al., 2000, se deve, 

principalmente, à proporção de massa magra, tendo em vista a perda de associação entre o 

maior peso ao nascer e maior IMC, após o ajuste das variáveis por esse componente de 

composição corporal. Neste estudo, não foi observada associação entre o peso ao nascer e o 

índice de gordura abdominal.  

Uma pesquisa realizada no Reino Unido sobre a programação fetal para o risco de 

obesidade e doença cardiovascular mostrou que o peso ao nascer tem associação positiva com 

a proporção de massa magra de adolescentes, independente da idade, sexo, estágio púbere, 

condições socioeconômicas e nível de atividade física. O mesmo não foi observado para o 

índice de massa corporal e para a massa gorda, que permaneceram sem associação com o peso 

ao nascer após o ajuste pelas mesmas variáveis (SINGHAL et al., 2003). 
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A influência do crescimento fetal sobre a composição corporal é ratificada pelos 

resultados dos estudos com gemelares. Gêmeos mono e dizigóticos do sexo feminino, mais 

pesados ao nascer, foram mais altos, apresentaram maior massa magra e menor gordura 

subcutânea na idade entre 18 e 24 anos, comparados aos mais magros ao nascer. Uma maior 

diferença para a composição corporal foi encontrada entre os pares de gêmeos dizigóticos 

comparados aos monozigóticos (LOOS et al., 2002).  

Para 229 pares de gêmeos do sexo masculino com idade entre 18 e 34 anos, o peso ao 

nascer apresentou uma associação positiva com a massa magra corporal e uma relação 

negativa com a soma das dobras cutâneas triciptal, subescapular, suprailíaca, biciptal e da 

panturrilha. Os resultados mostram que o menor crescimento fetal é associado com o aumento 

da massa gorda e com a diminuição da massa magra corporal, independente de fatores 

materno (LOOS et al., 2001).  

Os pares de gêmeos compartilham idade, fatores genéticos e, dentro do útero materno, 

compartilham os fatores ambientais. Ao considerar essas condições, um estudo realizado no 

Reino Unido com gêmeos do sexo feminino, 2228 dizigóticos e 842 monozigóticos, com 

objetivo de verificar a programação fetal da composição corporal, encontrou uma associação 

positiva entre o peso ao nascer e o total de massa magra corporal. Também foi observada uma 

associação positiva entre o peso ao nascer e o total de massa gorda. Porém, ao avaliar a razão 

entre essas massas corporais, foi visto que o peso ao nascer apresentou maior influência sobre 

a proporção de massa magra corporal entre os pares de gêmeos, o que para os autores 

confirma a partilha do ambiente fetal entre estes e que o ambiente pós-natal poderá ser mais 

determinante das condições desfavoráveis para a composição corporal (SKIDMORE et al., 

2009). 

Em suma, esses estudos demonstraram haver uma associação positiva entre o peso ao 

nascer e a proporção de massa magra corporal, e essa relação parece ocorrer devido a uma 

influência genética e do ambiente vivenciado intraútero. Quanto à proporção de massa gorda, 

nem sempre se observa associação com o peso ao nascimento. 

Contudo, outras pesquisas não identificam associação entre o crescimento fetal e o 

estado nutricional ou a composição corporal ao longo das idades. Um estudo realizado em 

uma área de baixo desenvolvimento econômico localizada na Região Nordeste do Brasil, 

Amorim et al., (2011) verificaram que os principais fatores determinantes do peso e altura na 
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idade escolar foram o estado nutricional materno e as condições socioeconômicas, e que o 

peso ao nascer pouco contribuiu para explicar o estado nutricional nessa idade.  

Ao avaliar esse mesmo grupo de crianças, Lima et al. (2011) verificaram que as 

condições socioeconômicas e a história de morbidade anterior foram os fatores que melhor 

explicaram dobra cutânea triciptal, não encontrando influência do peso ao nascer para essa 

medida. Em uma coorte desenvolvida em Pelotas, Sul do Brasil, Wells et al. (2012), não 

identificaram associações entre o peso ao nascer e as proporções de massa gorda e de massa 

magra na adolescência.  

Resultados divergentes também são apresentados na literatura quanto à relação entre o 

peso ao nascer e a proporção de massa gorda. Um estudo de coorte realizado na Austrália com 

341 adolescentes nascidos a termo demonstrou que déficit nutricional proporcionado pelo 

menor crescimento fetal permaneceu em adolescentes nascidos pequenos para a idade 

gestacional. Esses adolescentes apresentaram menores medidas antropométricas e de 

percentual de gordura corporal, comparados aos adequados para a idade gestacional 

(SAYERS et al., 2011).  

Para Willig et al. (2011), os índices de massa gorda total e de gordura do tronco em 

crianças com idade entre sete e 12 anos, estiveram associados ao maior peso ao nascer. 

Porém, esse estudo utilizou uma ampla faixa de peso ao nascer, desde menor que 2500g até 

acima de 4000g, não informa a idade gestacional, e, portanto, é um grupo heterogêneo pouco 

fidedigno para comparação considerando a variável peso ao nascer. 

Os resultados desses estudos apontam que ainda não está confirmada a contribuição do 

peso ao nascimento para o estado nutricional e composição corporal em longo prazo, e que os 

fatores determinantes das medidas antropométricas e de composição corporal podem variar 

entre as populações. Isso demonstra existir, dentre outros fatores, a interferência da posição 

geográfica, e com isso, determinantes ambientais sobre a programação fetal da composição 

corporal ao longo das fases de crescimento. 

Além da divergência entre os métodos escolhidos para avaliar o peso ao nascer, e o 

ambiente no qual o binômio mãe-feto está exposto, especulam-se outras explicações para a 

incongruência dos resultados entre o crescimento fetal e a composição corporal futura, a partir 

das hipóteses desenvolvimentistas da plasticidade, a exemplo, “Capital materno” e “Respostas 

adaptativas preditivas”. Ambas as hipóteses tentam explicar as associações em longo prazo 
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entre o desenvolvimento fetal e os aspectos de saúde e doença, no entanto, divergem quanto 

ao desenvolvimento da plasticidade do indivíduo (WELLS, 2014), que seria o mecanismo que 

capacita o indivíduo a se adaptar ou não aos estímulos externos (BATESON et al., 2004). 

Segundo a hipótese “Capital materno” proposta por Wells, (2012), a associação entre o 

desenvolvimento fetal e os fenótipos futuros vai depender da progressão das adaptações desse 

indivíduo aos estímulos ambientais ao longo do ciclo da vida. Essas adaptações, por sua vez, 

dependem da capacidade “plástica” do indivíduo a qual é dependente do arcabouço genético, 

epigenético e qualidade do desenvolvimento, que a mãe disponibilizou para o embrião/feto 

durante a gestação. Os fetos que melhor se desenvolverem no período intraútero serão capazes 

de responder aos estímulos externos de forma mais adequada para a sua saúde. O contrário 

ocorre entre aqueles que foram privados de um desenvolvimento fetal adequado.  

Para Bateson, Gluckman e Hanson (2014), na hipótese das “Respostas adaptativas 

preditivas”, a criança recebe da mãe informações sobre os estímulos externos durante o 

período fetal e se programa para desenvolver dentro da perspectiva desses “recursos” para o 

qual foi programado. Se ao longo do curso da vida, os estímulos ambientais forem diferentes 

daqueles em que o feto foi preparado para se desenvolver, esse apresentará um “erro” no seu 

desenvolvimento. 

Uma forma de explicar essas hipóteses, por meio de exemplos, é através dos 

resultados dos estudos da “Dutch famine”, também conhecida como “Hunger winter”, que 

ocorreu devido a uma estratégia política assumida pela Holanda durante a Segunda Guerra 

Mundial por causa da escassez alimentar sofrida nesse período. A população dessa época 

tinha o acesso a uma quantidade restrita de alimentos e essa restrição alimentar também foi 

sofrida por mulheres gestantes, que recebiam em alimentos um pouco mais que a média da 

população que consumia em torno de 400 a 800 quilocalorias por dia, no início do ano de 

1945 (ROSEBOOM et al., 2001). Os descendentes dessa população que tinham sofrido a 

restrição alimentar (desnutrição) no primeiro semestre de gestação apresentaram uma alta 

incidência de obesidade na idade adulta (RAVIELLI et al., 1976; ROSEBOOM et al., 2001).  

Portanto, os fetos foram submetidos a uma condição adversa para seu crescimento 

devido aos “estímulos ambientais” repassados por sua mãe e sobreviveram à custa da 

adaptação metabólica a essa condição. Porém, esse desenvolvimento inadequado durante o 

período fetal pode ter proporcionado uma menor capacidade de se adaptar aos “estímulos 

ambientais externos”. Dessa forma, esses indivíduos seriam mais vulneráveis a crescer de 



45 

 

forma inadequada por apresentar um metabolismo pouco “flexível” às variações ambientais, e 

apresentarem fenótipos condizentes a esse tipo de interação (Capital materno). Ou, segundo as 

“respostas adaptativas preditivas”, esses indivíduos apresentaram um “erro” no 

desenvolvimento porque os estímulos ambientais externos ao longo da vida foram diferentes 

daqueles nos quais eles se desenvolveram intraútero. 

A “Dutch famine” foi uma situação específica de restrição alimentar aguda, 

submetendo uma população a um experimento de forma acidental. Para as populações que 

foram submetidas à privação alimentar crônica por gerações e, na atualidade, vivenciam uma 

fase de rápida transição econômica e nutricional, ainda há muito que se investigar sobre a 

relação entre o crescimento fetal e o desenvolvimento da saúde e da doença em idades mais 

avançadas.  

 Ambas as hipóteses reforçam a importância do crescimento fetal adequado e da 

capacidade de adaptação aos estímulos externos, bem como, informam que o ambiente após o 

nascimento também será responsável por modificar os fenótipos desse indivíduo. Portanto, é 

importante avaliar o crescimento como um processo contínuo e interdependente, ao longo das 

fases do ciclo da vida.  

 

1.6.2 Crescimento fetal e pós-natal – um efeito em cascata 

 

Um efeito em cascata parece existir entre as fases do crescimento, uma vez que se 

observa que o menor peso ao nascer está associado a um mais rápido crescimento pós-natal 

(ONG et al., 2000; EICKMAN et al., 2006; GONÇALVES et al., 2014). No entanto, apesar 

de associados, esses indicadores podem ter efeito independente sobre as medidas corporais na 

infância. Crianças nascidas com baixo peso apresentam menores medidas de gordura 

periférica nos primeiros três anos de idade (HEDIGER et al., 1989), massa corporal e 

depósito de gordura centralizada na idade escolar (GONÇALVES et al., 2014), enquanto que, 

àquelas que apresentam rápido ganho de peso nos primeiros meses de vida têm maiores 

médias de IMC e circunferência cintura (GONÇALVES et al., 2014), bem como maiores 

depósitos de gordura abdominal visceral e subcutânea na idade adulta (DEMERATH et al., 

2009). 

A restrição do crescimento fetal (MEAS et al., 2008) e o rápido ganho de peso pós-

natal são apontados na literatura como fatores determinantes para complicações metabólicas e 
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para um maior acúmulo de gordura corporal (IBÁÑEZ et al., 2006). Contudo, ainda não está 

clara a influência da somação entre a restrição do crescimento fetal e o rápido ganho de peso 

pós-natal sobre a composição corporal em fases posteriores do ciclo da vida, e de que forma 

esses fatores podem programar novas mudanças na composição corporal.  

Um estudo de coorte realizado em Rotherdam na Holanda mostrou que o menor peso 

fetal nos segundo e terceiro trimestres de gestação e o ganho de peso acima de 0,67 desvios 

padrão do nascimento aos dois anos de idade, estiveram associados à maior massa gorda 

abdominal nesta faixa etária. Os autores não conseguiram determinar se a causa da deposição 

de gordura abdominal foi a restrição do crescimento fetal tendo em vista a baixa prevalência 

de baixo peso ao nascer, no entanto, sugerem que o menor tamanho fetal e o rápido 

crescimento entre o nascimento e dois anos aumentaram a massa gorda abdominal (DURMUS 

et al., 2010). 

 Um recorte de dados desse estudo mostrou que os fetos que perderam peso no segundo 

trimestre de gestação apresentaram uma chance 2,8 vezes maior para o rápido ganho de peso 

nos primeiros seis meses após o nascimento. Esta chance foi ampliada para cinco vezes 

quando a perda de peso fetal foi no último trimestre. O rápido ganho de peso fetal no segundo 

trimestre de gestação e nas primeiras semanas após o nascimento estiveram associados a uma 

maior massa gorda total e na área do tronco aos seis meses de idade, respectivamente (AY et 

al., 2009).  

Ainda sobre esse estudo, crianças nascidas com peso mais elevados apresentaram 

maior percentual de gordura corporal aos seis meses. Porém, os dados não foram controlados 

pelo rápido ganho de peso no período fetal, portanto, é possível que haja um catch up 

intraútero, que por sua vez, propicia um maior percentual de gordura corporal, ou ainda, que 

essas crianças nascidas com peso adequado podem ter sofrido perda de peso no período fetal e 

apresentado um rápido ganho de peso pós-natal em resposta ao período de restrição anterior 

(AY et al., 2009). 

Um estudo de coorte que acompanhou 559 crianças com objetivo de verificar a 

influência do crescimento nos primeiros seis meses de idade e o risco de obesidade aos três 

anos, mostrou que a mudança no ganho de peso no início da vida pós-natal, expressa pelo 

aumento em uma unidade de quartil, foi associada a um maior IMC e somatório das dobras 

tricpital e subcutânea, mesmo após ajuste com as variáveis maternas e socioeconômicas, 
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categoria de aleitamento materno e duração do sono no período entre o nascimento e seis 

meses de idade (TAVERAS et al., 2009). 

 Chakraborty et al., (2007), avaliaram o crescimento corporal de 75 crianças nascidas a 

termo, das quais 41 foram classificadas com restrição do crescimento fetal, por apresentar 

circunferência abdominal igual ou abaixo de dois desvios padrões para a média, ou porque 

tinham o peso ao nascer abaixo do segundo percentil em relação à média. Esses autores 

observaram que, as crianças magras e leves ao nascer, permaneceram magras aos nove anos, 

mesmo apresentando uma elevada taxa de ganho de peso nos primeiros dois anos de vida. 

Para os autores, não foi evidenciado que a restrição do crescimento fetal está associada à 

obesidade. 

Nesses estudos pôde-se observar um efeito imediato do crescimento fetal sobre o 

crescimento pós-natal, ou seja, um efeito em cascata, no qual o menor crescimento fetal 

aumenta o risco para o rápido ganho de peso pós-natal, e que, um e/ou outro evento estiveram 

associados o aumento de gordura corporal, que ocorreu no início da vida e se prolongou ao 

longo das fases do ciclo da vida, ou ainda, ter sido projetado para ocorrer no futuro. Segundo 

Bateson et al., 2014, essas respostas imediatas e adaptativas preditivas podem coexistir, 

podem ser congruentes ou apresentar resultados divergentes sobre o mesmo fenótipo avaliado. 

Para o caso do estudo desenvolvido por Ibáñez et al. (2008), esses autores 

identificaram um efeito programado do crescimento fetal e pós-natal sobre o crescimento na 

idade pré-escolar e o aumento de gordura visceral. Nesse estudo, as crianças nascidas a termo, 

pequenas para a idade gestacional, e que apresentaram rápido ganho de peso nos dois 

primeiros anos de vida, apresentaram aumento do nível de insulina circulante e IGF e 

ganharam mais gordura total e abdominal no período entre dois e seis anos de idade, quando 

comparadas às que nasceram com peso adequado para a idade gestacional. A mudança de 

peso entre zero e dois anos contribuiu de forma independente para o aumento de gordura 

visceral e para a rápida mudança no padrão de insulina, e ambos, rápidos ganho de peso e 

aumento de insulina, explicaram 62% da variação de gordura visceral aos seis anos. No 

entanto, não foram referidas as variáveis de controle, tão pouco foi utilizado a condição 

socioeconômica como uma possível co-variável.  

Meas et al., 2010, demonstraram haver uma resposta adaptativa das consequências 

metabólicas e corporais da restrição do crescimento fetal programadas para surgir ao longo do 

ciclo da vida, ao estudarem adultos da cidade de Haguenau na França com idades entre 22 e 
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30 anos. O grupo de indivíduos nascidos com baixo peso apresentou menor peso e altura nos 

dois momentos, aos 22 e aos 30 anos, porém, tiveram um aumento significativo de gordura 

corporal, maior ganho de IMC e gordura abdominal entre essas idades, quando comparados ao 

grupo dos nascidos com peso adequado (MEANS et al., 2008; MEAS et al., 2010).  

 Em uma metanálise com resultados de 10 estudos de coorte, foi avaliado se a 

habilidade preditiva para o ganho de peso em um desvio padrão no primeiro ano de vida  

estava associada ao alto risco de obesidade na infância e idade adulta. Verificou-se que, as 

crianças que apresentaram rápido ganho de peso no primeiro ano de vida tiveram um risco 

duas vezes maior para a obesidade na infância e um aumento em 23% na chance de ser um 

adulto obeso (DRUET et al., 2011). 

 Existe uma propensão para os fetos que sofrem restrição do crescimento apresentar um 

maior risco de obesidade e depósito de gordura centralizada quando adultos (RAVELLI et al., 

1999). Sabe-se que quanto maior o tempo de exposição aos fatores ambientais, menos 

determinantes serão as influências genéticas para a composição corporal (SCHOUSBOE et 

al., 2004). Quando há interferência de fatores ambientais que proporcionam um crescimento 

inadequado nos períodos críticos do desenvolvimento, esses parecem prolongar seus efeitos 

metabólicos a ponto de se sobressaírem a outros fatores que ocorrerão com o decorrer do 

tempo (GLUCKMAN et al., 2010).  

 As fases de rápido crescimento, por serem fases de intenso anabolismo e propícias à 

hipertrofia e hiperplasia, devem ser investigadas quanto à relação com o excesso de peso. 

Portanto, não apenas o crescimento fetal e nos primeiros meses pós-natal (AY et al., 2009), 

mas o crescimento nas idades pré-escolar e escolar (DATAR et al., 2011) e adolescência 

(LABAYEN et al., 2011) são períodos que podem ter associação com o maior acúmulo de 

gordura corporal, e consequentemente, com uma maior desproporção entre as massas gorda e 

magra. 

Ainda é incerto também, se a influência desses fatores sobre a composição corporal 

seria mais pronunciada dependendo da interação entre fatores socioeconômicos, padrão 

alimentar e o nível de atividade física aos quais os indivíduos estejam expostos. 
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1.7 FATORES ASSOCIADOS À COMPOSIÇÃO CORPORAL NA ADOLESCÊNCIA 

 

1.7.1 Crescimento nas idades pré-escolar e escolar – primeiro sinal do acúmulo excessivo 

de gordura corporal? 

 

O crescimento somático durante a infância e adolescência sofre alternância entre 

momentos de maior aceleração e menor ritmo de ganho de peso (BERGMANN et al., 2009). 

Até os cinco anos, há grande influência do crescimento fetal e do ambiente sobre o padrão 

nutricional da criança. Após os cinco anos de idade, a genética passa ter maior influência 

sobre o crescimento e o estado nutricional (BRASIL, 2002). Entretanto, com as intensas 

alterações observadas no comportamento alimentar e físico da sociedade atual, há forte 

contribuição de fatores ambientais em detrimento da genética, e ambos contribuem de 

maneira intensa para o excesso de peso, tendo em vista serem compartilhados entre pais e 

crianças em uma mesma família (PINHEIRO et al., 2004). 

A avaliação do crescimento na infância, por meio da mudança das medidas corporais 

pode ser um importante indicador do aumento do tecido adiposo (ROLLAND-CACHERA et 

al., 2006). O crescimento ao longo da vida fetal e pós-natal são fatores associados a essa 

desproporção entre as massas corporais. Além do baixo peso ao nascer que programa o maior 

acúmulo de tecido adiposo na adolescência (LABAYEN et al., 2011) e idade adulta (MEAS 

et al., 2008), e do rápido ganho de peso na primeira infância que está associado à deposição 

de massa gorda, o crescimento durante a idade escolar apresenta influência sobre a 

composição corporal nas fases posteriores do ciclo da vida (DATAR et al., 2011; LIEM et al., 

2013).  

Em uma amostra com 1.917 indivíduos participantes de um estudo de coorte na 

Finlândia, cujo objetivo foi avaliar a associação entre a mudança de IMC na infância e a 

composição corporal de adultos, foi observado que o maior IMC na infância e o ganho 

elevado de IMC entre dois e sete anos e entre sete e 11 anos determinaram um maior índice de 

massa gorda na idade adulta, mesmo após ajustados por fatores como o nível socioeconômico 

e o nível de atividade física (YLIHARSILA et al., 2008). Portanto, não só as fases perinatais 

merecem destaque para identificar fatores associados à composição corporal. 

O rebote de adiposidade, retomada de ganho de peso após um período de crescimento 

mais lento, é um fenômeno identificado em diferentes momentos da infância. Este pode ser 
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identificado como o primeiro sinal do aumento excessivo de gordura corporal (LIEM et al., 

2013). Koyama et al. (2014), observaram que o rebote de adiposidade em menores de quatro 

anos, comparados a outros períodos da infância esteve associado ao maior IMC, bem como 

aos marcadores de síndrome metabólica aos 12 anos. Para Datar et al. (2011), o início da 

idade escolar comparada a idades posteriores, é um período crítico para ganho excessivo de 

peso. A chance de ser um adulto obeso aumenta em seis vezes quando um maior ganho de 

peso ocorre antes dos cinco anos de idade comparada a idade acima dos sete anos 

(ROLLAND-CACHERA et al., 1984).  

Um ganho de peso maior que o esperado na idade escolar pode ser uma das 

consequências do menor crescimento fetal. Para Liem et al. (2013), adolescentes expostos ao 

fumo durante a vida fetal e que apresentaram um baixo peso ao nascer, tiveram um maior 

ganho de peso após os dois anos de idade, e apresentaram excesso de gordura corporal na 

adolescência. O risco de ser obeso na adolescência está associado também a um maior ganho 

de IMC na idade escolar, proveniente do maior acúmulo de gordura corporal (HOWE et al., 

2010). Portanto, a avaliação do crescimento e do estado nutricional na idade escolar poderá 

ser um indicador de prognóstico da composição corporal na adolescência. 

 

1.7.2 Crescimento na adolescência – fase de intenso anabolismo 

 

A adolescência, cronologicamente definida como o período entre 10 e 19 anos 

(BRASIL, 2013), é marcada por uma rápida mudança na estrutura corporal no que concerne 

aumento da estatura (ABBASSI, 1998; BERGMANN et al., 2009) e das massas gorda e 

magra corporais (BANN et al., 2014). Considerado que este é um período de rápido 

crescimento, principalmente, durante os estágios de maturação sexual, é observada uma 

menor sensibilidade à insulina (MORAN et al., 1999), e assim, pode favorecer um maior 

incremento de adipócitos (ALBERGA et al., 2012).  

Apesar de o pico de velocidade de ganho de estatura na adolescência minimizar o 

efeito do ganho de massa corporal (BERGMANN et al., 2009), pode ser observado um 

aumento desproporcional entre as massas corporais nessa fase da vida, o que demonstra ser 

este um período crítico para o desenvolvimento da obesidade (BIRO et al., 2010; BANN et 

al., 2014). Um maior ganho de IMC nessa fase está associado a uma maior deposição de 

massa gorda em meninas (BIRO et al., 2010) e maior proporção de gordura em relação à 
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magra para ambos os sexos (BANN et al., 2014), independente do intervalo de idade avaliado 

durante a adolescência (SACHDEV et al., 2005; VICTORA et al., 2007; KUZAWA et al., 

2012; BANN et al., 2014). Um ganho de peso acima do esperado entre o final da infância e 

final da adolescência está associado também a uma maior deposição de gordura abdominal 

(BANN et al., 2014). 

Entre as medidas utilizadas para avaliar o padrão nutricional na adolescência e que 

estão relacionadas à composição corporal, estão o IMC, circunferência da cintura e dobra 

cutânea triciptal. O aumento acentuado dessas medidas que pode ocorrer com maior evidência 

na adolescência, está associado a um maior risco de desenvolver obesidade no futuro 

(NOOYENS et al., 2007; BANN et al., 2014).  

O aumento do perímetro abdominal é um parâmetro importante para avaliar o estado 

nutricional e risco metabólico (SHUSTER et al., 2012; UNNO et al., 2012) em qualquer fase 

do ciclo da vida, e não é diferente na adolescência. Sabe-se que, em crianças, o tamanho da 

cintura é associado ao IMC, portanto, se há aumento de um, consequentemente, haverá 

aumento da outra medida (MAFFEIS et al., 2001). Há um maior risco metabólico quando o 

indivíduo apresenta um ganho elevado de perímetro abdominal (PEREIRA et al., 2012), mas 

não se sabe o quanto desse ganho representa o aumento também dos órgãos e tecidos, 

principalmente, na adolescência, que é um período de incremento de tamanho das estruturas 

corporais (ALBERGA et al., 2012).  

A circunferência da cintura apresenta uma associação com a adiposidade e com a 

deposição de gordura centralizada visceral (SHUSTER et al., 2012) e subcutânea (SHUSTER 

et al., 2012; UNNO et al., 2012). Também na adolescência, essa medida está correlacionada 

de forma positiva com fatores preditores do risco cardiovascular (PEREIRA et al., 2012), 

além de ser uma boa estimativa da gordura centralizada (TAYLOR et al., 2000) e de 

apresentar elevada correlação com a gordura abdominal e total (MATEO-GALLEGO et al., 

2012). 

A deposição de gordura periférica é outra forma de avaliar o crescimento associado ao 

aumento desproporcional entre massa gorda e magra. Comparado ao aumento de massa 

corporal na adolescência, as dobras cutâneas são medidas de melhor predição da gordura 

corporal na idade adulta (NOOYENS et al., 2007). O crescimento visto por meio dessas 

medidas pode apontar os melhores indicadores para o risco de apresentar um aumento 

desproporcional entre massa gorda e magra.  
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O maior crescimento na adolescência pode ser também uma consequência do déficit 

de crescimento no período fetal. Esse por sua vez, pode programar respostas adaptativas em 

longo prazo, e interferir no crescimento e composição corporal dos adolescentes. Portanto, o 

crescimento durante a adolescência pode ser programado intraútero (LABAYEN et al., 2011), 

ou ser uma resposta a um crescimento imediatamente prévio (BANN et al., 2014), e assim, 

apresentar mudanças cumulativas sobre a composição corporal. Por isso, é importante 

verificar a relação do crescimento na adolescência sobre o aumento das massas corporais, e  

analisar o crescimento de uma forma contínua, investigando a influência de cada fase sobre o 

aumento desproporcional de tecido adiposo, e sua associação com consequências em longo 

prazo.  

 

1.7.3 Sexo: determinante biológico da composição corporal 

 

As variações da composição corporal se tornam mais nítidas na adolescência, e estão 

associadas ao crescimento acentuado nessa fase, dado também pelas mudanças hormonais 

(ABBASSI, 1998). Essas mudanças hormonais, por sua vez, influenciarão o dismorfismo 

sexual, ou seja, diferenças físicas entre os sexos, que se deve à existência de hormônios 

reguladores do crescimento e da maturação sexual distintos entre meninos e meninas 

(CROCKER et al., 2014).  

Wells (2001) comenta sobre importância de considerar a idade e o sexo ao avaliar as 

proporções de massa gorda e magra corporais. No entanto, a diferença na composição 

corporal entre os sexos é pouco evidente em idades mais precoces, mas tende a se intensificar 

ao longo das fases de crescimento (AMBROSINI et al., 2012). Durante os primeiros cinco 

anos de vida pouco se observa diferença de composição corporal entre os sexos, 

principalmente, no que concerne a proporção de tecido adiposo (WELLS, 2007). À medida 

que se aproxima da adolescência, e principalmente, após o pico de crescimento linear que 

ocorre nessa fase, a diferença de composição corporal entre os sexos será mais evidente 

(AMBROSINI et al., 2012; BANN et al., 2014). 

Os meninos apresentam maior ganho de massa corporal relacionado ao aumento da 

proporção de massa magra (PIRILÄ et al., 2012; BANN et al., 2014), enquanto que, em 

meninas, o ganho de peso está associado à deposição de gordura corporal (FRIGNANI et al., 

2015), e apresentam maior proporção de massa gorda ao final da adolescência (AMBROSINI 

et al., 2012) e maior relação entre massa gorda e magra corporais (BANN et al., 2014). 
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O sexo é uma variável que interfere no crescimento em si, e sobre os compartimentos 

de composição corporal (BANN et al., 2014).  Autores têm referido que há uma tendência, ao 

longo das décadas, para crianças do sexo masculino apresentarem maior acúmulo de tecido 

adiposo (JOHNSON et al., 2013), no entanto, ainda é evidente um maior aumento na 

proporção de massa magra em meninos e de massa gorda em meninas (FRIGNANI et al., 

2015). 

Outros fatores contemporâneos à adolescência podem ser determinantes diretos ou 

indiretos da composição corporal.  Entre esses, o nível de atividade física, consumo alimentar 

e condições socioeconômicas que serão abordados a seguir.  

 

1.7.4 Estilo de vida, condições socioeconômicas e hereditariedade 

 

 Uma maior predisposição à obesidade pode ser influenciada por outros fatores que, 

além de estarem envolvidos com o próprio crescimento, podem interferir diretamente nas 

mudanças de composição corporal. 

 

1.7.4.1 Prática de exercícios físicos 

 

A prática de exercícios físicos está diretamente relacionada a mudanças na 

composição corporal. O dispêndio energético proporcionado pelo exercício será maior com 

aumento desses três parâmetros; intensidade, frequência e duração do exercício, e quando esse 

aumento ocorre, são observadas diminuição do percentual de gordura corporal, bem como 

aumento da massa magra (CORDOVA et al., 2013).  

Os diferentes níveis de atividade física proporcionam distintas repercussões sobre a 

composição corporal (DEERE et al. 2012). Quanto mais fisicamente ativo for o indivíduo, 

menor será a proporção de massa gorda e maior a de massa magra (CORDOVA et al., 2013). 

Em contrapartida, quanto menos ativo, maior o incremento de tecido adiposo (EKELUND et 

al., 2005). As atividades físicas de rotina, que nem sempre são consideradas como exercícios 

físicos, quando apresentam baixa intensidade proporcionam pequena ativação do músculo 

esquelético, e do dispêndio energético, por isso, não serão capazes de modificar a composição 

corporal (WESTERTERP, 2013).  

No entanto, essas atividades físicas diárias podem ser mensuradas quanto aos seus 

componentes de intensidade, duração e frequência, e dessa forma, a depender da intensidade 
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em que são executadas, podem proporcionar um maior dispêndio energético. Uma das formas 

de mensurar o nível de atividades diárias e o exercício físico, utilizada em estudos 

epidemiológicos (MARTINS et al., 2008; LLANCAFILO et al., 2012),  é por meio da 

aplicação de um questionário estruturado IPAQ (International Physical Activity 

Questionnaire) (MATSUDO et al., 2001).  

Uma maior proporção de massa magra pode ser observada em indivíduos com elevado 

nível de atividade física comparados aos que se exercitam menos (WILLIG et al., 2011; 

DEERE et al., 2012; CORDOVA et al., 2013). Somado a esse fator, um maior nível de 

atividade física também está associado a um menor percentual de gordura corporal (PIRILÄ 

et al., 2012). A prática de exercícios físicos cuja intensidade é programada para ser mantida 

em um nível de utilização de lipídeos como substrato energético, está associada à diminuição 

da massa gorda e aumento da massa magra corporal em adolescentes (FARIAS et al., 2015). 

O sedentarismo, por sua vez, pode não estar associado a um IMC elevado, no entanto, 

os indivíduos que não praticam exercícios físicos regulares apresentam maior proporção de 

gordura corporal comparados àqueles que têm essa prática de forma regular, enquanto os 

adolescentes fisicamente ativos apresentam menor IMC quanto maior o número de horas 

gastas com exercício, bem como tem maior percentual de massa magra em relação aos 

sedentários (CORDOVA et al., 2013). Entretanto, nem sempre será observada uma relação 

entre o tempo de sedentarismo e uma maior proporção de massa gorda (KWON et al., 2013). 

A proporção de massa gorda em relação à altura pode não variar entre os níveis baixo, 

moderado e elevado de atividade física (DEERE et al., 2012).  

 

1.7.4.2 Consumo alimentar 

 

Além do exercício físico reconhecido como padrão preventivo contra a obesidade, 

destaca-se o consumo de alimentos integrais e in natura (MOSCHONIS et al., 2013). O 

consumo alimentar pode afetar diretamente, ou se apresentar associado à composição corporal 

em longo prazo. Um exemplo disso é o efeito protetor contra o sobrepeso, proporcionado pela 

prática de aleitamento materno (BALABAN et al., 2004, MIHRSHAHI et al., 2011).  

Crianças que não são amamentadas apresentam um ganho de peso mais rápido durante 

o período pós-natal e, este por sua vez, está associado ao desenvolvimento de obesidade entre 

20 e 32 anos de idade (STETTLER et al., 2005). Já o prolongamento da exposição ao 
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aleitamento materno faz com que a velocidade do ganho de peso seja mais controlada, e assim 

essas crianças acabam por apresentar menores peso e dobras cutâneas com um ano de idade 

(PIRILÄ et al., 2012).  

Um padrão alimentar inadequado com o elevado consumo de gordura e baixo de 

vegetais está relacionado com uma maior prevalência de excesso de peso (TORAL et al., 

2007). Na atualidade, a ingestão de alimentos ultraprocessados, produtos alimentícios 

industrializados prontos para o consumo (BRASIL, 2014), é um dos fatores que se associam 

ao excesso de peso na população brasileira (CANELLA et al., 2014). A alta frequência do 

consumo desses produtos contribui com mais de 25% da média calórica diária da população 

(CANELLA et al., 2014). Somado a esse fator, o baixo consumo de alimentos ao natural 

como frutas e verduras está associado ao excesso de peso na adolescência (PONTES et al., 

2013). 

Apesar do referido, para Willing et al. (2011), a condição de ingestão atual de 

alimentos, total de calorias e o percentual de calorias dos carboidratos, proteínas e gorduras e, 

consumo de açúcar, avaliada através de registro alimentar de 24 horas em dois dias, não está 

associada com a composição corporal de crianças entre sete e 12 anos. Ou seja, a relação entre 

o consumo alimentar e a composição corporal provavelmente é ocasionada por um efeito em 

longo prazo (BIGORNIA et al., 2014) e pela qualidade dos alimentos ingeridos (CANELLA 

et al., 2014). 

 

1.7.4.3 Fatores sociais, econômicos e hereditariedade 

 

Os fatores socioeconômicos parecem exercer uma importante influência sobre as 

condições de crescimento e se encontram associados ao estado nutricional e às medidas 

corporais (AMORIM et al., 2011; LIMA et al., 2011). Para populações de baixa condição 

socioeconômica, uma menor renda familiar per capita, menor escolaridade materna, e um 

maior número de pessoas na família estão relacionados a menores índice de massa corporal e 

perímetro de cintura na idade escolar (GONÇALVES, et al., 2014). Na adolescência, a 

prevalência de sobrepeso e obesidade apresenta uma tendência a aumentar quanto maior for a 

renda familiar (MONTEIRO et al., 2003). 

Para Pinho et al. (2014), uma maior renda familiar na adolescência esteve associada a 

uma maior chance de sobrepeso e obesidade. O ambiente interfere sobre as condições do 
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crescimento em si durante as fases da infância e adolescência, e assim encontram-se 

relacionados à composição corporal (KUZAWA et al., 2012). Um dos fatores que parecem 

modular a composição corporal na adolescência é o ambiente ao qual o indivíduo está exposto 

no início da vida. Em populações que apresentam melhor desenvolvimento socioeconômico, 

há uma relação entre o maior crescimento nos primeiros meses pós-natal com uma maior 

proporção de massa gorda (AY et al., 2009; DURMUS et al., 2010; LARNKJAER et al., 

2010; KHANDELWAL et al., 2014), contudo, em países pouco desenvolvidos, esse maior 

crescimento se encontra associado à maior proporção de massa magra na adolescência 

(KUZAWA et al., 2012; WELLS et al., 2012).  

O contexto socioeconômico-cultural é compartilhado entre mães e filhos, bem como 

os fatores genéticos (MORGAN et al., 2010; SILVENTOINEN et al., 2010). Crianças cujas 

mães apresentam sobrepeso, têm maiores índice de massa corporal e circunferência da cintura 

(GONÇALVES, et al., 2014), maiores peso e altura (AMORIM et al. 2011) Stettler et al. 

(2002) observaram que o elevado índice de massa corporal materno esteve associado ao 

sobrepeso de seus filhos na infância. O excesso de peso em adolescentes é observado entre 

aqueles que apresentam mães com maior índice de massa corporal e com histórico de doenças 

crônicas (PONTES et al., 2013).  

Belsky et al. (2012), avaliaram através de um escore genético para o risco de 

obesidade, se a predisposição genética  para um índice de massa corporal elevado em adultos 

é mediado por fenótipos para o rápido crescimento em períodos críticos do ciclo da vida, 

como no período gestacional, primeiros meses após o nascimento e a infância até os três anos 

de idade. Não foi encontrada uma associação entre o crescimento fetal e o maior escore 

genético para o risco de obesidade, porém, foi observado que o maior risco poligênico para a 

obesidade foi mediado pelo rápido crescimento após o nascimento, nos primeiros três anos de 

vida. Portanto, há grande influência dos determinantes do crescimento nos períodos em que 

este ocorre de modo mais rápido para o desenvolvimento da obesidade. 

Por isso, a contribuição dos fatores genéticos para o risco de obesidade parece ser 

pequena comparada às modificações epigenéticas, como a metilação do DNA, mudanças 

químicas e herdáveis por meio da adição de um grupo metila à molécula de DNA, mas sem 

modifica-la, porém com interferência na expressão fenotípica. Ao nascimento, podem ser 

observados esses marcadores epigenéticos para obesidade (VAN DIJK et al., 2015). As 

modificações epigenéticas da mãe para o filho podem influenciar na estrutura corporal desse 
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novo ser. Quando essas alterações ocorrem em períodos críticos para o crescimento das 

crianças podem proporcionar um maior risco do desenvolvimento de obesidade, conforme foi 

observado por GODFREY et al. (2011). Esses autores verificaram uma associação entre o 

baixo consumo de carboidratos pela mãe no início da gestação e a modificação de um 

marcador epigenético que é associado ao maior risco para obesidade. No entanto, acreditam 

que essas modificações podem ser variáveis durante as fases do desenvolvimento e assim, 

somam-se a outros fatores ao longo da vida.  

Com base na literatura exposta, propõe-se um modelo simplificado das inter-relações 

entre os fatores que podem estar associados ao maior acúmulo de gordura corporal e à 

composição corporal dos adolescentes. 

Figura 1. Modelo simplificado das inter-relações entre fatores associados à composição 

corporal de adolescentes 

  

Fonte: criação da autora 
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1.8 AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL 

 

Apesar de serem técnicas simples de aferição, as medidas antropométricas peso, altura 

e circunferências, não são parâmetros para identificar a composição corporal. O índice de 

massa corporal não é um bom indicador prognóstico do risco de morbidade e mortalidade em 

adultos, devendo este ser usado associado a outras medidas, principalmente, às de deposição 

de gordura corporal, de preferência às que medem o depósito de gordura centralizada 

(CHANG et al., 2012). 

A associação entre a obesidade e o surgimento de doenças crônicas não transmissíveis 

é observada, principalmente, quando o excesso de deposição de gordura corporal é avaliado 

por parâmetros de gordura centralizada e percentual de gordura total, ou pela razão entre as 

massas gorda e magra corporais, através da qual se observa uma relação com a resistência à 

insulina e síndrome metabólica (UNNO et al., 2012).  

 

 O percentual de gordura corporal reflete o quanto do peso do indivíduo é dado pelo 

depósito de gordura. A quantidade de massa magra e massa gorda também é uma forma de 

mensurar o quanto do peso corporal é dado por componentes livres ou não de adipócitos. 

Porém, a quantidade de massa magra e massa gorda, sozinhas, podem não indicar qualquer 

relação de aumento ou diminuição do risco de obesidade. A relação dessas medidas com a 

área corporal, ou seja, a utilização dos índices de massa gorda e de massa magra, bem como a 

razão entre esses compartimentos corporais, podem melhor inferir a situação de obesidade 

(WELLS e VICTORA, 2005)  

Existem várias técnicas que podem ser utilizadas para avaliar a composição corporal, 

desde medidas indiretas como o IMC, até as mais precisas que avaliam o tamanho e densidade 

óssea, tecido muscular, órgãos e tecido adiposo. O “padrão ouro” para a detecção dos 

compartimentos corporais são os exames de tomografia computadorizada e de ressonância 

magnética. Estes métodos apresentam as vantagens da precisão da dimensão da área do 

compartimento corporal estudado, boa resolução do tecido adiposo (SHUSTER et al., 2012), 

porém apresentam uma baixa aplicabilidade nos estudos brasileiros, principalmente os 

epidemiológicos, devido ao alto custo (SANT’ANNA et al., 2009). 

Outra técnica utilizada como padrão para avaliar o peso gordo corporal é a pesagem 

hidrostática. Esta considera as diferentes densidades entre as massas corporais. O tecido 

adiposo apresenta uma baixa densidade e quando imerso em água, é semelhante a zero. Nesta 



59 

 

técnica, a avaliação do peso gordo é feita a partir da diferença entre o peso corporal fora da 

água e o peso corporal dentro da água. Com valor da densidade corporal obtido, o percentual 

de gordura corporal pode ser estimado a partir desse, utilizando-se de modelos matemáticos. 

Porém, esta técnica apresenta as limitações de uso para a idade, pois não é recomendada para 

crianças (SANT’ANNA et al., 2009), e para pessoas que não conseguem ficar submersas na 

água, mesmo que por pouco tempo. 

A absortometria radiológica de dupla energia (DEXA) tem sido largamente utilizada 

em estudos epidemiológicos (SINGHAL et al., 2003; KENSARA et al., 2005, JOGLEKAR et 

al., 2007, AY ET a., 2009). Essa é uma técnica que detecta os compartimentos corporais a 

partir de uma imagem obtida por meio da emissão de raios x (SHUSTER et al., 2012), que 

permite identificar a localização precisa do depósito de gordura (SINGHAL et al., 2003). É 

um método considerado não invasivo, mas apresenta a limitação de ter um custo elevado 

(SANT’ANNA et al., 2009). Para a utilização dessas técnicas citadas é necessário um 

laboratório com equipamentos instalados e técnicos devidamente treinado para o uso destes. 

O uso da bioimpedância elétrica (BIA) permite avaliar a composição corporal com 

base na condutividade elétrica. Essa técnica tem por base que o tecido adiposo oferece baixa 

condutividade e a massa magra apresenta boa condutividade elétrica por ter água em sua 

composição. Nessa avaliação são estabelecidos o peso gordo e magro, bem como o percentual 

de água corporal (LUKASKI et al., 1985). A BIA é um instrumento de fácil aplicação, rápido, 

de baixo custo comparado ao padrão ouro para estimar a composição corporal. Esta técnica 

oferece uma boa estimativa da quantidade de massa magra e massa gorda corporal 

(SINGHAL et al., 2003) e, apresenta-se bem correlacionada a resultados encontrados com a 

DEXA (YEH et al., 2012).  

Um ponto negativo da BIA é não descriminar a localização da deposição do tecido 

adiposo no corpo, por isso, é importante associar esta a outras técnicas que poderão estimar 

deposição periférica e central da massa gorda corporal, como as medidas das dobras cutâneas 

e de circunferência abdominal. Em um estudo realizado no Japão com 1451 indivíduos com 

idade entre 30 e 69 anos, utilização da bioimpedância elétrica associada à circunferência da 

cintura, apresentou uma boa correlação com os parâmetros de síndrome metabólica estudados 

(UNNO et al., 2012). Alguns cuidados devem ser considerados antes do uso da BIA. O 

consumo de café e a prática de exercício físico devem ser evitados durante as 24 horas que 

antecedem a avaliação. O exame deve ser realizado com o indivíduo em jejum, de bexiga 

vazia, e deve-se evitar a desidratação no momento da avaliação. Mulheres gestantes não 
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devem realizar a aferição por esse método, pois todos esses fatores podem interferir no 

resultado da avaliação (LUKASKI et al., 1985).  

As medidas das dobras cutâneas são utilizadas para verificar a quantidade de gordura 

corporal subcutânea, que é o tecido que abrange a maior área de deposição de massa gorda no 

corpo. Estas medidas também são importantes para estimar o tamanho das áreas musculares 

do corpo, sendo utilizadas associadas às circunferências corporais. Devido ao seu baixo custo 

e fácil aplicabilidade, ainda é uma técnica bastante utilizada para avaliar a composição 

corporal, principalmente, a deposição de gordura localizada (SANT’ANNA ET AL., 2009). 

A partir da identificação dos componentes de composição corporal por meio desses 

métodos, alguns índices podem ser utilizados para avaliar a proporção das massas corporais. 

Essas proporções podem ser apresentadas através de percentuais (percentual de massa magra 

e massa gorda) e pelo peso, em Kg, do componente magro e gordo corporais. Contudo, o uso 

dos pesos magro e gordo não representaria um bom índice de proporcionalidade, posto que 

um indivíduo que apresenta pouca massa gorda pode, simultaneamente, apresentar baixo peso 

corporal e peso magro, mas ter uma maior razão entre os pesos gordo e magro (WELLS, 

2001; WELLS, 2014b).  

O percentual de gordura corporal também seria um índice pouco fidedigno para 

diferenciar os componentes corporais entre os indivíduos, por ser um parâmetro 

correlacionado com o peso, mas, não ajustado pelo tamanho corporal. Portanto, um indivíduo 

com maior estatura poderá ter o mesmo percentual de gordura corporal que um indivíduo de 

baixa estatura, sendo que, esse segundo, apresentaria uma maior distribuição de gordura 

corporal, que foi omitida por não se levar em consideração o seu tamanho (WELLS, 2001). 

Entre as proporções de composição corporal apresentadas, o índice de massa gorda 

(IMG = peso gordo (Kg)/altura(m²)), índice de massa magra (IMM = peso magro 

(Kg)/altura(m²)) e a razão entre essas massas corporais seriam melhores representações da 

proporcionalidade dos componentes corporais, pois representam a massa gorda ou magra, 

separadamente, distribuídas em uma área ou por unidade de estatura. Esses IMG e IMM 

foram propostos pela primeira vez por Van Itallie, et al. 1990, que sugeriram separar o índice 

de massa corporal nesses dois componentes. Na atualidade esses índices têm sido propostos 

para avaliar a composição corporal de adolescentes (FRIGNANI et al., 2015). 
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1.9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O crescimento fetal bem como o crescimento nos primeiros meses do período pós-

natal, idade escolar e adolescência parecem influenciar a composição corporal ao final da 

adolescência e início da idade adulta. A ocorrência de injúrias durante fases importantes para 

o desenvolvimento causam alterações metabólicas e no padrão de crescimento que podem 

repercutir sobre os fenótipos de composição corporal de maneira imediata ou em longo prazo.  

Essas repercussões sobre a composição corporal, principalmente, no que concerne ao aumento 

desproporcional de massa gorda em relação à massa magra, têm efeitos deletérios à saúde e 

surge em populações com idades cada vez mais precoces. 

Outros fatores também contribuem para a composição corporal, entre esses, os 

ambientais; o estilo de vida e as condições socioeconômicas. Esses fatores ambientais 

interferem no próprio processo de crescimento em si, desde o período pré-natal e pós-natal, e 

assim, podem influenciar as modificações nos fenótipos da composição corporal. Portanto, é 

importante investigar os fatores que estão associados a uma maior proporção entre as massas 

gorda e magra corporais em idades precoces, como sinalizadoras de alterações metabólicas, a 

fim de propor estratégias efetivas na prevenção dessas complicações. 

Com base no que foi exposto, restam algumas lacunas a serem respondidas, a 

exemplo; se há um efeito em cascata e cumulativo das fases do crescimento sobre a 

composição corporal no final da adolescência, se o menor crescimento fetal é responsável por 

projetar um maior acúmulo de tecido adiposo em uma população com baixo índice de 

desenvolvimento humano ao nascimento, e se esses fatores, crescimento fetal e pós-natal, se 

destacam para responder sobre a composição corporal mais do que o estilo de vida e as 

condições socioeconômicas dessa população. 
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2. MÉTODOS 

2.1 LOCAL DO ESTUDO  
 

O estudo foi desenvolvido em cinco cidades da Zona da Mata Meridional de 

Pernambuco, Água Preta, Catende, Ribeirão, Palmares e Joaquim Nabuco, localizadas à 

aproximadamente 120 Km da capital de Pernambuco, Recife. A atividade econômica básica 

na região é representada pela agricultura, baseada no plantio e processamento de cana-de-

açúcar. Este tipo de economia é configurado por períodos de sazonalidade de emprego e 

reduzida diversidade produtiva, principalmente em períodos de entressafra. (BRASIL, 2010). 

 

Figura 2. Mapa político do Território da Mata Sul Pernambucana. 

  Fonte: Adaptado de SDT-MDA. 
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2.2 TIPO DE ESTUDO, SUJEITOS DE PESQUISA E AMOSTRA  

 

Este é um estudo de coorte prospectiva que teve início em 1993.  Os sujeitos da 

pesquisa foram adolescentes, recrutados ao nascer no período entre 1993 e 1994, 

acompanhados nos primeiros meses de vida, reavaliados aos oito anos de idade entre 2001e 

2002, e na adolescência, com idade entre 17 e 19 anos, em 2012. 

Para o estudo foram selecionadas 549 crianças nascidas a termo (idade gestacional 

entre 37 e 42 semanas). Para cada criança com baixo peso ao nascer (BPN -1800 a 2499 g) 

foram recrutadas duas nascidas com peso adequado (PAN - 3000 a 3499 g). Não foi incluída a 

faixas de peso insuficiente, cujo diagnóstico de baixo peso (BP) e peso adequado (PA) era 

duvidoso, bem como também não foram incluídas àquelas crianças com extremo de peso ao 

nascer. Avaliaram-se 206 recém-nascidos com BP e 343 com PA, e esses não apresentavam 

anormalidades congênitas e pertenciam a famílias com renda inferior a quatro salários 

mínimos (LIRA et al, 1996). O objetivo principal do estudo foi verificar a influência do peso 

ao nascer no crescimento, e associação desse com condições socioeconômicas e maternas, 

morbidade e alimentação nos primeiros 12 meses de vida, bem como o impacto da 

suplementação de zinco sobre a taxa de morbimortalidade nos primeiros meses de vida. Nesse 

período a prevalência de baixo peso ao nascer era de 9%, e a taxa de mortalidade infantil de 

85/1000 nascidos vivos (LIRA et al, 1996; ASHWORTH et al., 1997).  

A idade gestacional no momento do nascimento foi avaliada através do método de 

Capurro et al., (1978). As crianças tiveram medidas antropométricas de peso, comprimento e 

perímetro cefálico avaliadas nas idades de 0, 2, 4, 6, 9, 12 e 24 meses, e a frequência de 

aleitamento materno avaliada nos 12 primeiros meses de vida (LIRA et al, 1996; 

ASHWORTH et al., 1997).  

Durante a primeira reavaliação, no período entre maio de 2001 a agosto de 2002, foi 

calculado novo n amostral com base no número de crianças que não tinham recebido a 

intervenção do zinco durante o estudo inicial. Nesse momento do estudo, foram procuradas, 

por meio de busca ativa, 375 crianças aos oito anos de idade. Deste total, foram localizadas 

213 crianças, sendo 86 com BPN e 127 com PAN, o que ocasionou uma perda de 43,2% (ao 

considerar o número de sujeitos procurados nesse momento da coorte). Entre estas, 15,4% 

foram devido a óbito (17 no grupo de BPN e oito no grupo de PAN), 26% por migração e 

58,6% não foram localizados. As características ao nascimento, peso, condições 
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socioeconômicas e sexo destas crianças, foram avaliadas e observou-se que não diferiram das 

que continuaram no estudo (AMORIM et al., 2011). Nessa fase do estudo, as crianças foram 

avaliadas quanto ao estado nutricional a partir das medidas antropométricas peso, altura e 

circunferência da cintura, e medida de deposição de gordura corporal como a dobra cutânea 

triciptal (AMORIM et al., 2011). 

 A segunda reavaliação ocorreu na adolescência, no período entre abril e setembro de 

2012, em que foram localizados 217 adolescentes, entre estes 74 do grupo com BPN e 143 

com PAN. Novas aferições das medidas antropométricas de peso, altura e circunferência da 

cintura foram realizadas, bem como a aferição da deposição de gordura corporal periférica e, 

composição percentual de massa gorda e magra corporal. Dos adolescentes avaliados, 13 não 

tiveram a composição corporal aferida por meio da bioimpedância elétrica, pois entre esses, 

três estavam gestantes e dez não tinham seguido as orientações previstas para a análise da 

composição corporal a partir desse método.  

O número de sujeitos encontrados em cada momento da coorte e as perdas de 

acompanhamento entre o nascimento e a adolescência estão apresentados na figura 3. Neste 

estudo considerou-se os dados dos sujeitos que foram encontrados em todos os momentos da 

coorte: nascimento, seis meses, oito e 18 anos, o que representou um número amostral de 217 

crianças ao nascimento, 153 crianças aos seis meses, 121 crianças entre seis meses e oito anos 

e 148 entre oito e 18 anos. Esses dados estão apresentados na figura 4. 
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Figura 3. Diagrama da evolução do número amostral e perda total após 18 anos de 
acompanhamento. 

 

Fonte: Criação da autora 

Figura 4. Número de sujeitos avaliados em todos os momentos da coorte, por etapa da 
avaliação e segundo peso ao nascer. 

 

Fonte: Criação da autora 
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2.3 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

2.3.1 Variáveis dependentes, variáveis independentes e co-variáveis. 

 

Os desfechos de interesse avaliados na adolescência foram: índice de massa magra 

(IMM), índice de massa gorda (IMG) e razão entre MG e MM (MG/MM). Dentre as variáveis 

explanatórias foram consideradas: a) ao nascer: peso e proporcionalidade corporal; b) ganho 

de peso nos primeiros seis meses de vida. As variáveis de controle foram: sexo, duração da 

amamentação, ganho de IMC de seis meses a idade escolar (oito anos) e da idade escolar à 

adolescência (18 anos). Na adolescência: condições socioeconômicas, altura materna, nível de 

atividade física, frequência de consumo de alimentos ultraprocessados e doces. 

 

2.4 DEFINIÇÕES DE TERMOS 

 

2.4.1 Das variáveis de exposição 

 

• Peso ao nascer – tratada como variável categórica, classificado em baixo peso (1800 a 

2499 g) e peso adequado (3000 a 3499 g). 

• Proporcionalidade corporal ao nascer – avaliada através da fórmula do índice ponderal 

proposto por Rohrer (IP=peso(g) /comprimento (cm)3 x 100). Foi classificado como 

proporcional o recém-nascido com IP ≥ 2,5 g/cm³ e desproporcional o recém-nascido 

com IP < 2,5 g/cm³;  

• Ganho de peso pós-natal – tratada como variável categórica. Os pesos ao nascimento e 

aos seis meses foram transformados em escore z, segundo a curva de distribuição da 

população estudada. A diferença do peso para idade em escore z entre seis meses e o 

nascimento foi considerada para avaliar o ganho de peso, classificado como rápido 

quando >0,67 escore z e, sem rápido ganho de peso, um ganho ≤ 0,67 escore z. O 

ganho de peso acima de 0,67 escore z significa o aumento em uma banda de percentil 

considerando a curva de distribuição normal (ONG et al., 2000). Preferiu-se utilizar a 

curva de distribuição da população estudada devido à especificidade da população, 

para evitar superestimar o número de casos de rápido ganho de peso pós-natal. 
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2.4.2 Das variáveis de desfecho 

 

• Índice de massa magra (IMM) – razão entre o peso magro (kg) e a altura (m²) 

(VANITALLIE et al., 1990).  

• Índice de massa gorda (IMG) – razão entre a massa gorda (kg) e a altura (m²) 

(VANITALLIE et al., 1990).  

• Razão entre massa gorda e massa magra (MG/MM) – razão entre os pesos gordo e 

magro (kg). 

 

2.4.3 Das covariáveis 

 

• Tempo de amamentação – definido pela frequência do aleitamento materno total 

(aleitamento materno mesmo consumindo outros tipos de alimentos, leites, água ou 

chás) nos primeiros seis meses pós-natal. Optou-se por verificar a frequência de 

aleitamento materno total devido à baixa prevalência de aleitamento materno 

exclusivo. A mediana de 40 dias foi o ponto de corte estabelecido para criar as 

categorias dessa variável; 

• Ganho de IMC – tratado como variável categórica. Identificados os IMC (peso 

(Kg)/altura(m²)) nas idades seis meses, oito e 18 anos, que foram transformados em 

escore z, segundo a curva de distribuição da população estudada. As diferenças do 

IMC para idade em escore z entre oito anos e seis meses, e entre 18 anos e oito anos 

foi considerada para avaliar o ganho de crescimento nesses períodos de idade. Adotou-

se o mesmo ponto de corte para o ganho de peso entre seis meses e o nascimento.  

• Condições socioeconômicas e demográficas:  

o Renda familiar – foram consideradas as rendas em dois momentos. O primeiro 

momento ao nascimento, para caracterização da amostra, considerou-se a renda 

familiar em salário mínimo (SM), categorizada em: ≤ 1 SM, de 1,01 – 2,0 SM 

e > 2,0 SM. No segundo momento, adolescência, como variável de controle, 

foi considerada Renda familiar per capita, dada pela razão entre o rendimento 

total da família no último mês e o número de pessoas na família, categorizada 
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em <0,50 SM e ≥0,50 SM, para criar as categorias foi considerado o salário 

mínimo da época, estipulado em R$622,00; 

o Exposição ao fumo durante a gestação – considerada a resposta materna quanto 

ao uso de qualquer tipo de cigarro durante a gestação. Categorizada em sim ou 

não.  

o Escolaridade da mãe, no momento do nascimento - dado pelos anos completos 

de estudos. Tratada como variável categórica. A escolaridade da mãe no 

momento do nascimento foi considerada para caracterização da amostra, 

categorizada em anos de estudo, considerando as frequências das categorias 

em: nunca estudou, estudou de 1 a 4 anos completos e igual ou acima de 5 

anos completo;  

o Escolaridade da mãe e do adolescente, na fase da adolescência - dada pelos 

anos completos de estudos. Tratadas como variáveis categóricas, considerando 

zero ao ensino fundamental completo (9º ano) e, ensino médio a superior, 

considerando a distribuição da frequência para estabelecer as categorias. A 

escolaridade do adolescente foi categorizada no mesmo formato;  

o Tamanho da família – dados pelo número de pessoas no domicílio, sendo 

considerado o número total de adultos, idosos, jovens e crianças; 

• Altura materna - categorizada em < 150cm e ≥150 cm. Esse ponto de corte 

representava, no período inicial da coorte, o ponto – 2 desvios padrão segundo a curva 

do NCHS, padrão utilizado na época.  

• Nível de atividade física – classificado a partir da intensidade, frequência e duração da 

atividade física realizada por semana, de acordo com o Questionário Internacional de 

Atividade Física (IPAQ), versão curta (MATSUDO et al, 2001). Variável analisada 

como categórica. Os indivíduos que não praticavam atividade física ou que praticava 

apenas atividades leves foram classificados como sedentários, e àqueles que 

praticavam atividades leves, somada a moderada ou intensa, ou que praticavam 

atividades moderadas, ou intensas foram classificados como ativos. 

• Consumo de alimentos ultraprocessados – obtido pela frequência diária de consumo 

de produtos ultraprocessados, considerados produtos alimentícios prontos para o 
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consumo que apresentam uma elevada concentração de sódio e lipídeos, não 

classificados como alimentos in natura nem minimamente processados, conforme 

descrito no Guia alimentar para a população brasileira (2014). Variável analisada 

como categórica em o que ponto de corte estabelecido foi o 1º quartil considerando 

distribuição do consumo da população estudada, o que representou uma frequência de 

1 vez ao dia. 

• Consumo de doces e sobremesas - obtido pela frequência diária de consumo de 

produtos com alta concentração de açúcar, normalmente classificado como produto 

alimentício, conforme descrito no Guia alimentar para a população brasileira (2014). 

Tratada como variável categórica em o que ponto de corte estabelecido foi 1º quartil 

considerando distribuição do consumo da população estudada, o que representou um 

consumo de 2,5 vezes ao dia.  

 

2.5 COLETA DE DADOS E OPERACIONALIZAÇÃO DA FASE ATUAL DO ESTUDO 

 

  Os dados do nascimento aos seis meses e aos oito anos foram obtidos por meio dos 

bancos de dados do estudo de coorte. 

A coleta dos dados na adolescência foi realizada pelo grupo de pesquisa, no Hospital 

Regional de Palmares, no município de Palmares, Pernambuco. Foram avaliados os 

adolescentes encontrados, que fizeram parte do recrutamento da pesquisa em 1993 e 1994. As 

entrevistas com o responsável pelo adolescente e com o próprio sujeito foram realizadas por 

meio de questionários estruturados conforme os apêndices A, B, C e D. 

 A equipe de pesquisa foi dividida em três grupos: 

• Equipe de busca – treinada para a busca ativa dos adolescentes que no momento do 

nascimento foram selecionados para participar do estudo. A busca foi realizada nos 

cinco municípios da coorte inicial e nos municípios circunvizinhos, quando se obtinha 

informações sobre o paradeiro dos sujeitos. 

• Equipe de entrevista – treinada para a aplicação dos questionários de identificação, 

socioeconômico, de frequência de consumo alimentar e do nível de atividade física. O 

questionário socioeconômico foi aplicado ao responsável pelo adolescente. Nos casos 

em que o próprio adolescente era o responsável por sua família, o questionário foi 

aplicado ao mesmo. Os outros questionários eram aplicados ao adolescente.  
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• Equipe de antropometria – treinada para a coleta das medidas antropométricas e de 

composição corporal dos adolescentes, conforme as técnicas de medição descritas no 

protocolo (Apêndice E). 

 

2.6 AVALIAÇÕES E MEDIDAS 

  

Todas as medidas avaliadas foram realizadas com o adolescente em jejum de pelo 

menos 2 horas.  

 Peso – foi utilizada uma balança digital da marca Filizola, com capacidade para até 

150 kg, registrando-se o peso com uma precisão de 0,1kg. Os adolescentes foram orientados a 

comparecer ao local da coleta dos dados, trajando roupas leves. A medida do peso foi 

realizada com o indivíduo de pé no centro da plataforma da balança e com o peso do corpo 

distribuído sobre os dois pés, olhando para frente ao ser pesado, conforme recomenda Gibson, 

(2005). 

 Altura – Foi utilizado um estadiômetro de escala móvel (Leicester Height Measure – 

Child Growth Foundation). No momento da medida, foi solicitada a retirada de ornamentos 

da cabeça, quando presentes. Os adolescentes foram orientados a permanecer de pé com 

postura ereta, cabeça posicionada de modo a descrever uma linha paralela ao plano horizontal, 

com os joelhos esticados, pés juntos, braços soltos ao lado do corpo, palmas das mãos 

voltadas para as coxas, e tornozelos, glúteos e ombros em contato com o aparelho.  Foram 

realizadas duas medidas, e o valor considerado foi o menor. Nos casos em que as medidas 

apresentaram uma diferença de 1 cm ou mais, um terceira medida foi verificada e, foram 

consideradas as duas que mais se aproximavam em valores, e utilizou-se a média entre essas 

medidas. Os dados de peso e comprimento/altura foram considerados para o cálculo do IMC 

= peso (kg)/altura(m)². 

 

 Composição corporal por bioimpedância elétrica – foi utilizado o analisador de 

composição corporal Maltron tetrapolar, BF-906. Foi solicitado que o adolescente 

permanecesse deitado em superfície não condutora, com as pernas e os braços separados do 

tronco. Os eletrodos adesivos foram aplicados na mão, punho, pé e tornozelo – lado direito do 

corpo. No dia anterior à medida, os adolescentes foram orientados para: evitar exercícios 

físicos durante as 12 horas precedente à avaliação, não ingerir álcool, chá, café, bebidas 

efervescentes ou energéticos durante as 24 horas que antecediam a avaliação, alimentar-se até 
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2 a 3 horas antes do exame, urinar 30 minutos antes da análise. As gestantes e as adolescentes 

com suspeita de gravidez não foram submetidas a esta avaliação. Por meio da bioimpedância 

elétrica foram verificados: os pesos magro e gordo; percentuais de massa gorda, massa magra, 

água corporal e índice de massa corporal. 

 

Consumo alimentar – Um questionário qualitativo de frequência diária, semanal e 

mensal de consumo dos alimentos, o mesmo utilizado na III Pesquisa Estadual de Saúde e 

Nutrição, Pernambuco, foi aplicado em entrevista com o adolescente. Foram acrescentados ao 

questionário alguns produtos alimentícios que são habitualmente consumidos por pessoas na 

adolescência, conforme observado por meio da Pesquisa de Orçamento Familiar 2008/2009, e 

segundo recomenda Monteiro et al., 2007.  

 Nível de atividade física – foi aplicado o questionário Internacional de Atividade 

Física (IPAQ), versão curta (MATSUDO et al, 2001). Este questionário considera o tempo, a 

intensidade e a frequência da exposição à atividade física, que poderá ser classificada em leve, 

moderada ou intensa. 

 

2.7 ANÁLISES DOS DADOS 

  

A entrada dos dados, validação e análise do estudo foi realizada através do software 

Epiinfo 6.04. Inicialmente foi verificada a distribuição da frequência das variáveis. O padrão 

de simetria das variáveis de desfecho foi verificado e as mesmas foram tratadas como 

variáveis contínuas, e as covariáveis foram categorizadas. 

A análise bivariada foi realizada entre as variáveis independentes e dependentes para 

a identificação das associações entre essas. Os resultados obtidos foram verificados através 

das diferenças das médias dos desfechos para cada grupo utilizando-se o teste t de “Student” e 

Kruskall-Wallis para identificar a diferença entre as médias e as medianas. Foi considerado 

um nível de significância estatística com valor de p≤ 0,05.  

 As variáveis que na análise bivariada apresentaram uma significância estatística com 

valor de p<0,20 foram selecionadas para, na análise de regressão linear múltipla, a fim de 

controlar os efeitos das possíveis variáveis de confundimento. Utilizou-se para esta análise um 

modelo hierarquizado de entrada das variáveis por meio do método enter do programa 

Statistical Packge for the Social Sciences, versão 20 para Windows (SPSS Inc., Chicago, IL, 

USA). A Tabela 1 apresenta a matriz de correlação entre as variáveis de exposição, 
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covariáveis e desfecho para avaliar a ocorrência de multicolinearidade, o que não foi 

observado. Entretanto, houve colinearidade entre duas variáveis de desfecho (IMG e 

MG/MM; r=0,975), que em nenhum momento se encontram na análise. Vale salientar que 

este resultado mostra a preservação da influência da massa gorda na razão entre as massas 

corporais.  
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Tabela 1. Matriz de Correlação entre as variáveis explanatórias e os índices: massa magra, massa gorda e razão massa gorda/massa 
magra. 

Variáveis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Índice de massa magra 1            

2. Índice de massa gorda 0,411** 1           

3. Massa gorda/massa magra 0,235** 0,975** 1          

4. Sexo  0,624** -0,325** -0,489** 1         

5. Proporcionalidade ao nascer -0,001 0,173* 0,197* -0,122 1        

6. Ganho de peso pós-natala 0,161* -0,176* -0,202* 0,258** -0,291**    1          

7. Ganho de IMC entre 6 meses e 8 anosa 0,230* 0,395* 0,392** -0,003 0,105 -0,057       1      

8. Ganho de IMC entre 8 e 18 anosa 0,182* 0,476** 0,469** -0,154 0,015 -0,171 0,041     1     

9. Escolaridade do adolescentea -0,228** 0,043 0,107 -0,236** 0,121 -0,028 0,018 0,008 1    

10. Tamanho da família -0,137 -0,87 -0,076 -0,077 -0,198** -0,007 -0,057 -0,042 0,069 1   

11. Nível de atividade física  0,218** -0,107 -0,146* 0,259** 0,024 0,040 -0,034 -0,147 0,024 0,012 1  

12. Consumo de doces  0,030 0,125 -0,140* -0,074 0,091 -0,082 0,091 0,101 -0,004 -0,062 -0,047 1 
Correlação de Pearson. a Correlação de Spearman. *Nível de significância p <0,05; **Nível de significância p<0,01. 
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As variáveis que na análise de regressão linear multivariada apresentaram um 

valor de p>0,05 foram excluídas, como forma de restringir o número de variáveis nos 

modelos. Para a análise de cada desfecho, IMM, IMG e MG/MM foram propostos de 

três a cinco blocos com a introdução em cada um deles realizada da seguinte forma: o 

primeiro bloco composto por variáveis do nascimento e seis primeiros meses de idade, o 

segundo e terceiro bloco variáveis relativas ao ganho de IMC nos intervalos de idades 

avaliados, quarto bloco composto por variáveis socioeconômicas, consumo alimentar e 

nível de atividade física, e o quinto bloco pelo sexo. 

Os gráficos de dispersão foram obtidos e analisados, bem como a análise de 

resíduos do estudo (APÊNDICE F). Após análise de resíduo do modelo ajustado para o 

IMG, foram detectados dois outliers, que foram retirados da análise para novo ajuste no 

modelo. 

 

2.8 ASPECTOS ÉTICOS 

 
Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da 

Saúde da Universidade Federal de Pernambuco, registro CEP/CCS/UFPE Nº 336/08; 

CAAE Nº 0328.0.172.000-08 (Anexo A). 

 

2.9 PROBLEMAS METODOLÓGICOS 

   
O principal problema metodológico encontrado foi a perda de seguimento, tendo 

em vista ser um estudo de longo tempo de observação e, devido à necessidade de 

utilizar os dados de quatro momentos da coorte, ao nascimento, aos seis meses, aos 8 

anos e na adolescência. Portanto, essas perdas podem proporcionar viés de seleção. Para 

minimizar esse tipo de viés foram realizadas reuniões e treinamento com as equipes de 

busca ativa dos sujeitos de pesquisa. Os técnicos da equipe de busca que foram 

selecionados por residir e conhecer a região pesquisada bem como por terem participado 

de momentos anteriores da pesquisa. A busca foi realizada em lugares estratégicos dos 

cinco municípios da pesquisa bem como nos municípios circunvizinhos para localização 

do maior número de sujeitos. 
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Uma análise comparativa entre as características dos adolescentes identificados e 

das perdas de seguimento foi realizada com o objetivo de avaliar a existência de um viés 

de seleção causado pelas perdas de seguimento. Observou-se que as características dos 

indivíduos que permaneceram e dos que saíram do estudo diferiram apenas quanto ao 

número de pessoas no domicílio (Apêndice G). 

Outro possível viés a ser minimizado é o de informação. Para tanto foram 

realizados treinamentos para aplicação dos questionários que, inicialmente, foram 

revisados pelos pesquisadores e, em seguida, testados. Para a aferição das medidas 

antropométricas e de composição corporal, além de treinamentos com a equipe de 

antropometria, foi elaborado um protocolo para a execução dessas avaliações, bem 

como, ficou estabelecido que, esta atividade deveria ser executada por dois profissionais 

treinados, um em posição de observador e registrando as medidas verificadas, enquanto 

o outro estivesse realizando as medições. 
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3. RESULTADOS 

 

A Tabela 2 apresenta os dados do nascimento, aos seis meses, oito e 18 anos, 

segundo o peso ao nascimento, dos 217 indivíduos avaliados na adolescência. Entre 

esses, 74 (34,1%) nasceram com baixo peso (BP), o sexo masculino correspondeu a 

40% e o fumo durante a gestação foi referido por 20% das mães. Entre os que nasceram 

com baixo peso, 26 (50,0%) apresentaram rápido ganho de peso nos seis primeiros 

meses de vida. 

A Tabela 3 mostra que as médias do IMM foram maiores entre os adolescentes 

do sexo masculino, os que apresentaram rápido ganho de peso entre o nascimento e os 

seis meses, e entre os que tiveram maior ganho de IMC entre seis meses e 8 anos, e 

entre 8 e 18 anos. Também foram observadas maiores médias desse índice entre os 

adolescentes com menor escolaridade e tamanho da família, e entre àqueles 

classificados como ativos quanto ao nível de atividade física. Uma maior média de IMG 

foi observada entre as adolescentes, os nascidos proporcionais, àqueles que 

apresentavam maior ganho de IMC entre 6 meses e 8 anos e, entre 8 e 18 anos. 

A razão entre MG/MM, apresentada na Tabela 4, foi maior entre adolescentes do 

sexo feminino, proporcionais ao nascimento, entre os que apresentavam menor ganho 

de peso nos seis primeiros meses de vida, maior ganho de IMC entre seis meses e 8 

anos e, entre 8 e 18 anos. Os adolescentes sedentários e que referiram menor frequência 

para o consumo de doces, também apresentaram maiores médias de razão entre MG e 

MM.  
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Tabela 2. Caracterização da amostra segundo variáveis biológicas, socioeconômicas, demográficas e 
ganho de crescimento em relação ao peso ao nascer.  
 
Variáveis 

 Peso ao nascer 
N Baixo peso Peso adequado  

 217 n=74 % n=143 % P 
AO NASCER       
Sexo        
 Masculino 86 31 41,9 55 38,5 0,73 
 Feminino 131 43 58,1 88 61,5  
Fumo durante a gestação       
Sim 43 15 20,3 28 19,6 0,95 
Não  174 59 79,7 115 80,4  
Tamanho da família (pessoas)       
≤ 4  126 36 48,6 90 62,9 0,06 
≥ 5  91 38 51,4 53 37,1  
Renda familiar (SM)       
≤ 1 128 44 59,5 84 58,7 0,07 
1,01 – 2,0 60 25 33,8 35 24,5  
> 2,0 29 5 6,8 24 16,8  
Escolaridade materna (anos)       
Nunca estudou 33 13 17,6 20 14,0 0,11 
1 a 4  69 29 39,2 40 28,0  
≥ 5  115 32 43,2 83 58,0  
Altura materna (cm)       
<150 43 20 27,0 23 16,1 0,08 
≥150 174 54 73,0 120 83,9  
       
DO NASCIMENTO AOS SEIS MESES       
Ganho de peso (escore z)a       
≤0,67  124 26 50,0 98 88,3 <0,001 
>0,67  39 26 50,0 13 11,7  
Tempo de aleitamento materno (dias)a       
≤40  77 27 51,9 50 45,0 0,51 
>40  86 25 48,1 61 55,0  
       
DOS 6 MESES AOS 8 ANOS       
Ganho de IMC (escore z)b       
≤0,67  101 35 83,3 66 83,5 0,583 
>0,67 20 7 16,7 13 16,5  
       
ENTRE 8 E 18 ANOS       
Ganho de IMC (escore z)c       
≤0,67  127 46 86,8 81 85,3 0,503 
>0,67 21 7 13,2 14 14,7  
Qui-quadrado Yates corrigido. Nível de significância ≤0,05. N correspondentes a163, b121, c157. 
SM: salário mínimo. IMC: índice de massa corporal. DP: desvio padrão. 
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Tabela 3. Médias de índice de massa magra (IMM) e índice de massa gorda (IMG) de adolescentes 
segundo variáveis ao nascimento, 6 meses, 8 e 18 anos. 
VARIÁVEIS   IMM (kg/m²)  IMG (kg/m²)  
 N=204 (%) Média  (DP) P Média (DP) P 
AO NASCER         
Sexo          
 Masculino 85 41,7 18,37 (1,77) <0,001 3,85 (3,20) <0,001 
 Feminino 119 58,3 15,98 (1,24)  5,91 (2,80)  
Peso ao nascer         
 Baixo peso 69 33,8 16,81 (1,82) 0,37 4,74 (2,96) 0,31 
 Peso adequado 135 66,2 17,06 (1,94)  5,21 (3,22)  
Proporcionalidade corporal ao nascer (IPR)        
 Desproporcional 79 38,7 16,98 (1,87) 0,98 4,37 (2,83) 0,01 
 Proporcional  125 61,3 16,97 (1,93)  5,49 (3,25)  
         
NASCIMENTO AOS SEIS MESES         

Tempo de amamentação (dias) a         

 <40  71 46,4 17,17 (2,03) 0,27 5,64 (3,54) 0,32 
 ≥40  82 53,6 16,82 (1,80)  5,11 (3,06)  
Ganho de peso (escore z)a         

 >0,67  37 24,2 17,57 (2,20) 0,03* 4,75 (3,84) 0,21* 
 ≤0,67  116 75,8 16,79 (1,78)  5,54 (3,08)  
         
DOS SEIS MESES AOS 8 ANOS          
Ganho de IMC (escore z)b         
 >0,67  19 16,7 18,42 (2,67) 0,001* 9,14 (4,88) <0,001* 
 ≤0,67  95 83,3 16,84 (1,74)  4,62 (2,59)  
         
DOS 8 AOS 18 ANOS         

Ganho de IMC (escore z)c         
 >0,67  21 14,2 18,07 (2,21) 0,012 8,98 (3,00) <0,001* 
 ≤0,67  127 85,8 16,91 (1,89)  4,44 (2,87)  
         
AOS 18 ANOS         

Renda familiar per capita (SM) d         
<0,50 132 65,0 16,91 (1,94) 0,50 5,13 (3,23) 0,68 
≥0,50 71 35,0 17,10 (1,85)  4,94 (2,98)  
Escolaridade do adolescente          
Ensino fundamental completo 60 29,4 17,64 (2,10) 0,001 4,85 (3,69) 0,54* 
1º ano do ensino médio ou mais 144 70,6 16,70 (1,75)  5,14 (2,88)  
Escolaridade da mãe d         
Ensino fundamental completo 142 70,0 16,93 (1,87) 0,59 4,98 (3,11) 0,60 
1º ano do ensino médio ou mais 61 30,0 17,09 (1,99)  5,23 (3,23)  
Tamanho da família (pessoas)          
≤ 4 114 55,9 17,21 (1,88) 0,05 5,30 (2,62) 0,22 
≥ 5 90 44,1 16,68 (1,88)  4,75 (2,96)  
Altura da mãe (cm)          
<150 40 19,6 17,02 (1,81) 0,87 4,56 (2,35) 0,63* 
≥150 164 80,4 16,96 (1,92)  5,17 (3,29)  
Exercício físico          
Sedentário 71 34,8 16,41 (1,93) 0,001 5,51 (3,35) 0,13 
Ativo 133 65,2 17,28 (1,82)  4,81 (3,00)  
Consumo de alimentos 
ultraprocessados  

        

Até uma vez ao dia  45 22,1 17,05 (2,04) 0,77 5,10 (3,84) 0,49* 
Acima de 1 até  6 vezes ao dia 159 77,9 16,95 (1,86)  5,04 (2,92)  
Consumo de doces e sobremesas (vezes ao dia)        
< 2,5 48 23,5 17,07 (1,78) 0,68 5,77 (3,35) 0,07 
≥ 2,5 156 76,5 16,94 (1,94)  4,84 (3,04)  
Teste “t” de Student. * Kruskall-Wallis. Nível de significância ≤ 0,05. IMC: índice de massa corporal. IPR: Índice 
ponderal de Rohrer. DP: desvio padrão. SM: salário mínimo. N correspondentes a153, b114; c148; d203. 
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Tabela 4. Média da razão entre a massa gorda (MG) e massa magra (MM) dos 
adolescentes segundo variáveis ao nascimento, aos 6 meses, aos 8 e 18 anos. 
 
VARIÁVEIS 

 Razão MG/MM (Kg) aos 18 anos  
N=204 % Média (DP) P 

AO NASCIMENTO      
Sexo      
 Masculino 85 41,7 0,20 (0,14) <0,001 
 Feminino 119 58,3 0,36 (0,15)  
Peso ao nascer      
 Baixo peso 69 33,8 0,28 (0,16) 0,35 
 Peso adequado 135 66,2 0,30 (0,16)  
Proporcionalidade corporal ao nascer 
(IPR) 

     

Desproporcional 79 38,7 0,25 (0,15) 0,005 
Proporcional  125 61,3 0,32 (0,16)  
      
NASCIMENTO AOS 6 MESES      
Tempo de amamentação (dias)a      
 <40  71 46,4 0,32 (0,18) 0,41 
 ≥40  82 53,6 0,30 (0,15)  
Ganho de peso (escore z)a      
 >0,67  37 24,2 0,26 (0,17) 0,04 
 ≤0,67  116 75,8 0,33 (0,16)  
      
DOS 6 MESES AOS 8 ANOS       
Ganho de IMC (escore z)b      
 >0,67  19 16,7 0,49 (0,21) <0,001 
 ≤0,67  95 83,3 0,27 (0,14)  
      
DOS 8 AOS 18 ANOS      

Ganho de IMC (escore z)c      
 >0,67  21 14,2 0,49 (0,14) <0,001* 
 ≤0,67  127 85,8 0,26 (0,15)  
      
AOS 18 ANOS      
Renda familiar per capita (SM)d      
<0,50 132 65,0 0,30 (0,16) 0,64 
≥0,50 71 35,0 0,29 (0,16)  
Escolaridade do adolescente      
Ensino fundamental completo 60 29,4 0,27 (0,17) 0,13 
1º ano do ensino médio ou mais 144 70,6 0,30 (0,16)  
Escolaridade da mãed       
Ensino fundamental completo 142 70,0 0,29 (0,16) 0,59 
1º ano do ensino médio ou mais 61 30,0 0,30 (0,17)  
Tamanho da família (pessoas)      
≤ 4 114 55,9 0,30 (0,17) 0,28 
≥ 5 90 44,1 0,28 (0,15)  
Altura da mãe (cm)      
<150 40 19,6 0,27 (0,13) 0,26 
≥150 164 80,4 0,30 (0,17)  
Exercício físico      
Sedentário 71 34,8 0,33 (0,17) 0,04 
Ativo 133 65,2 0,28 (0,15)  
Consumo de alimentos ultraprocessados      
Até uma vez ao dia  45 22,1 0,29 (0,20) 0,55* 
Acima de 1 até  6 vezes ao dia 159 77,9 0,29 (0,16)  
Consumo de doces e sobremesas (vezes ao dia)     
< 2,5 48 23,5 0,33 (0,19) 0,04 
≥ 2,5 156 76,5 0,28 (0,17)  
Teste “t” de Student. * Kruskall-Wallis. Nível de significância ≤ 0,05. IMC: índice de massa corporal. IPR: índice 
ponderal de Rohrer. SM: salário mínimo. N correspondentes a153, b 114; c 148, d203. 
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Nas Tabelas 5, 6 e 7 estão os resultados do efeito combinado das variáveis 

independentes sobre os IMM, IMG e razão entre MG e MM, respectivamente. O sexo 

masculino foi a variável que sozinha melhor explicou a variação do IMM na 

adolescência (34,5%), seguida de um ganho mais rápido de IMC entre seis meses e 8 

anos (8,7%), menor escolaridade e maior nível de atividade física (7,7%), ganho de 

IMC entre 8 e 18 anos (7,5%) e, rápido ganho de peso entre o nascimento e os seis 

meses de idade (3,3%). A variação do IMG foi mais bem explicada pelo ganho mais 

rápido de IMC entre 8 e 18 anos (23,5%), seguida do maior rapidez do ganho deste 

índice entre seis meses e oito anos (22,7%), e do sexo feminino (2,4%). A razão entre 

MG e MM foi mais bem explicada pelo ganho mais rápido de IMC entre 8 e 18 anos 

(24,4%), seguido do maior ganho de IMC entre seis meses e 8 anos (20,3%), sexo 

feminino (9,8%) e maior escolaridade do adolescente (2,2%). 

 
Tabela 5. Regressão linear de fatores associados com o índice de massa magra na adolescência. 

 
 

Variáveis 

 
Índice de Massa Magra na adolescência (kg/m²) 

β a 

Não 
ajustado 

 
P 

β 
Ajustado 

 
[IC 95%] 

 
P 

 
R² %b  

Modelo 1      3,3 (3,3) 
Ganho de peso 0-6 meses  
(>0,67 escore z) 

0,78 0,03 0,92 [0,95 : 1,75] 0,03  

Modelo 2      8,7 (12,0) 
Ganho de IMC entre 6 meses e 8 anos 
(>0,67 escore z) 

1,58 0,001 1,64 [0,71 : 2,58] 0,001  

Modelo 3      7,5 (19,5) 
Ganho de IMC entre 8 e 18 nos  
(>0,67escore z) 

1,16 0,01 1,51 [0,62 : 2,40] 0,001  

Modelo 4      7,7 (27,2) 
Escolaridade do adolescente  
(Ensino fundamental completo) 

0,95 0,001 0,95 [0,26 : 1,63] 0,007  

Nível de atividade física (ativo) 0,87 0,002 0,89 [0,23 : 1,55] 0,009  
Modelo 5      34,5 (61,7) 
Sexo (masculino) 2,40 0,000 2,72 [2,17 : 3,26] 0,000  
Modelo 4: Ajustado por tamanho da família.  
a Coeficiente de regressão não padronizado 
b Coeficiente de determinação  
c Categorias de referência para as variáveis categóricas: Ganho de peso pós-natal (≤0,67 escore z); Ganho de IMC 
entre 6 meses e 8 anos (≤ 0,67 escore z); Ganho de IMC entre 8 e 18 anos (≤ 0,67escore z); Escolaridade de 
adolescente (1º ano do ensino médio ou mais); Nível de atividade física (sedentário); Sexo (feminino). 
IMC: índice de massa corporal. 
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Tabela 6.  Regressão linear de fatores associados com o índice de massa gorda na adolescência. 
 
 

Variáveis 

 
Índice de Massa Gorda na adolescência (kg/m²) 

β a 

Não 
ajustado 

 
P 

β 
Ajustado 

 

 
[IC 95%] 

 
P 

 
R² % b  

Modelo 1      22,7 (22,7) 
Ganho de IMC entre 6 meses e 8 
anos (>0,67escore z) 

4,51 0,000 4,46 [2,91 : 6,00] 0,000  

Modelo 2      23,5 (46,2) 
Ganho de IMC entre 8 e 18 anos  
(>0,67escore z) 

4,54 0,000 4,49 [3,24 : 5,74] 0,000  

Modelo 3      2,4 (48,6) 
Sexo (feminino) 2,06 0,000 1,21 [0,25 : 2,16] 0,014  
a Coeficiente de regressão não padronizado 
b Coeficiente de determinação  
c Categorias de referência para as variáveis categóricas: Ganho de IMC entre 6 meses e 8 anos (≤0,67 escore z); 
Ganho de IMC entre 8 e 18 anos (≤0,67 escore z); Sexo (masculino). 
IMC: índice de massa corporal.  

 
Tabela 7.  Regressão linear de fatores associados com a razão entre a massa gorda (MG) e massa 
magra (MM) na adolescência. 

 
 

Variáveis 

 
Razão MG/MM na adolescência  

β a 

Não 
ajustado 

 
P 

β  
Ajustado 

 

 
[IC 95%] 

 
P 

 
R² % b  

Modelo 1      20,3 (20,3) 
Ganho de IMC entre 6 meses e 8 
anos (>0,67 escore z) 

0,21 0,000 0,21 [0,13 : 0,29] 0,000  

Modelo 2      24,4 (44,7) 
Ganho de IMC entre 8 e 18 anos  
(>0,67 escore z) 

0,23 0,000 0,23 [0,16 : 0,29] 0,000  

Modelo 3      2,2 (46,9) 
Escolaridade do adolescente  
(1º ano do ensino médio ou mais) 

0,04 0,126 0,07 [0,02 : 0,12] 0,008  

Modelo 4      9,8 (56,7) 
Sexo (feminino) 0,16 0,000 0,12 [0,07 :0,16] 0,000  

Modelo 3: Ajustado por consumo de doces e sobremesas e nível de atividade física. 
a Coeficiente de regressão não padronizado 
b Coeficiente de determinação  
c Categorias de referência para as variáveis categóricas: ganho de IMC entre 6 meses e  8 anos (≤0,67DP); Ganho de 
IMC entre 8 e 18 anos (≤0,67DP); Escolaridade do adolescente (Ensino fundamental completo);  Sexo (masculino). 
IMC: índice de massa corporal.  
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4. DISCUSSÃO 
 

A investigação proposta nesse estudo tem por base o conceito “Developmental 

Origins of Health and Disease – DOHaD”, cujas informações que o subsidiam mostram 

que, agravos ou benefícios ocorridos em períodos importantes do desenvolvimento, 

conhecidos como “janelas de oportunidades”, desencadeiam alterações metabólicas que 

podem ter consequências imediatas sobre o crescimento, que permanecem ao longo do 

tempo, e/ou mediam novas alterações em outros períodos do ciclo da vida 

(GLUCKMAN et al. 2010; UAUY et al., 2011). 

Ainda que seja possível verificar a ocorrência do processo em “cascata” e o 

efeito cumulativo, imediato ou tardio do crescimento fetal e pós-natal sobre a 

composição corporal na adolescência, sabe-se que o DOHaD não está baseada apenas 

nas associações entre as mudanças na trajetória do crescimento e a composição 

corporal. Para que haja o entendimento entre os eventos ocorridos no início da vida e os 

padrões de saúde e doença, que dependem da inter-relação entre genes - ambiente - 

tempo de exposição - alterações metabólicas – plasticidade, são necessários outros 

estudos além dos epidemiológicos (WADHWA et al., 2009; GLUCKMAN et al. 2010; 

UAUY et al., 2011).  

Os estudos de coorte tornam possível identificar fatores que se associam em 

longo prazo bem como proporcionam a investigação da relação causa-efeito entre 

exposição e desfecho (PEREIRA, 1995), mas, ao mesmo tempo, apresentam limitações 

devido às perdas de seguimento. Passados 18 anos do início da coorte em estudo foram 

encontrados 39,5% dos indivíduos, levando a uma provável diminuição do poder do 

estudo como consequência na redução no tamanho da amostra estudada.  

A comparação de características socioeconômicas entre os que saíram e os que 

permaneceram no estudo mostrou que não há diferença significativa para a maioria das  

variáveis, entre os grupos, apresentando diferença apenas para o tamanho da família 1. 

Outra limitação seria o uso do método de Capurro et al. (1978) para a classificação da 

idade gestacional ao nascer, o qual apresenta menor aplicabilidade na atualidade. No 

entanto, este método, mesmo que em menor uso, apresenta alta especificidade (NUNES 

1 Dados apresentados no apêndice G. 
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et al., 2011) bem como é uma técnica simples de ser aplicada em pesquisas de campo 

comparado a outros métodos de avaliação da idade gestacional.  

Os índices escolhidos para avaliação da composição corporal na adolescência 

foram IMM e IMG por apresentarem as massas magra e gorda controladas pela altura, 

tendo em vista ser a altura um fator interferente no peso corporal (WELLS, 2001; 

WELLS, 2014). A razão entre as MG e MM permite identificar a proporção entre esses 

compartimentos de composição corporal. A bioimpedância elétrica foi escolhida para a 

avaliação das massas corporais por ser um método de menor custo, fácil aplicabilidade, 

e por apresentar uma moderada correlação com outros métodos, apesar de não ser 

padrão-ouro (MARTINS et al., 2011).  

A apresentação da discussão desse estudo será realizada por meio de uma lógica 

cronológica das fases do crescimento, seguida pela análise da influência do sexo e dos 

fatores ambientais. 

 

4.1 PESO E PROPORCIONALIDADE CORPORAL AO NASCER 

 

 O período embrionário/fetal é uma fase crítica para desenvolvimento de órgãos 

e tecidos, por isso, apresenta influência sobre o metabolismo e, consequentemente, 

sobre o crescimento ao longo das fases do ciclo da vida (MEAS et al., 2008; MEAS et 

al., 2010; LABAYEN et al., 2012). Uma forma de estimar o crescimento fetal é por 

meio do peso (WHO, 2006) e da proporcionalidade corporal ao nascer (KRAMER et al, 

1989) que, além de serem medidas de diagnóstico, são também indicadores 

prognósticos do estado nutricional ao longo da infância (MOTTA et al., 2005; 

AMORIM et al., 2011; GONÇALVES et al., 2014).  

Dados da literatura apresentam que o maior peso ao nascer está associado a 

maior massa corporal na infância (KINRA et al., 2005; WELLS et al., 2005) e ao 

aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade na adolescência (MONTEIRO et al., 

2003). Por outro lado, um menor peso ao nascer seria considerado uma resposta 

fenotípica à restrição do crescimento fetal e, portanto, esse “fenótipo poupador” seria 

responsabilizado pelo prolongamento do déficit de parâmetros antropométricos na 
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primeira infância (MOTTA et al., 2005; EICKMANN et al., 2006) e na idade escolar 

(AMORIM et al., 2011; GONÇALVES et al., 2014).  

Contudo, há divergências de resultados quanto à composição corporal de 

crianças nascidas com baixo peso. Recém-nascidos com menor peso apresentam 

menores parâmetros dos componentes da composição corporal na infância 

(BELTRAND et al., 2009), mas são mais propensos a um maior ganho de gordura 

corporal pós-natal (ONG et al., 2000; LARNKJÆR et al., 2010). Isso pode ser devido a 

alterações metabólicas que levam a um rápido ganho de peso logo após o nascimento 

(GONÇALVES et al., 2012), ou que programam novas alterações metabólicas ao longo 

das fases do ciclo da vida, e assim, favorecem um rápido aumento de gordura corporal 

em períodos mais tardios como na adolescência (LABAYEN et al., 2011) e idade adulta 

(MEAS et al., 2008).  

Nesse estudo, adolescentes nascidos com pesos baixo e adequado apresentaram 

médias semelhantes de proporção das massas gorda e magra, ou seja, se havia alguma 

diferença na composição corporal proporcionada pelo crescimento fetal, essa diferença 

deixou de existir no decorrer do processo de crescimento, e o efeito tardio que leva ao 

maior acúmulo de tecido adiposo em etapas ao longo do ciclo da vida, ainda não 

ocorreu para essa população, na fase da adolescência. A semelhança da composição 

corporal na adolescência entre os grupos com baixo e adequado peso ao nascer, sugere 

que há recuperação das massas corporais durante o crescimento para os que nascem 

com baixo peso. Esse grupo de crianças com baixo peso ao nascer apresentou um rápido 

ganho ponderal nos primeiros seis meses de vida (GONÇALVES et al., 2014), 

indicativo de que há um crescimento compensatório logo após o nascimento e, ao serem 

avaliados na idade escolar, já apresentavam medidas de deposição de gordura periférica 

semelhante aos que nasceram com peso adequado (LIMA et al. 2011). 

Para esse grupo em questão, o peso ao nascer influenciou o crescimento pós-

natal, mas não a composição corporal na adolescência. O mesmo foi observado por 

Wells et al. (2012), que ao avaliarem a influência do crescimento fetal sobre a 

composição corporal aos 14 anos, em um estudo de coorte realizado em Pelotas (RS),  

não identificaram associações entre o peso ao nascer e as proporções de massa gorda e 
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massa magra na adolescência, avaliados por meio dos índices de massa gorda e massa 

magra corporais.  

Uma explicação plausível para estes resultados poderia ser levantada a partir da 

hipótese “Respostas adaptativas preditivas” (BATESON et al., 2014), que sugere que 

crianças menores ao nascer receberam, ao longo do curso da vida pós-natal, estímulos 

ambientais mais intensos que sua capacidade de se adaptar a estes estímulos, o que fez 

com que apresentassem um “erro” quanto ao desenvolvimento provisionado, pelas 

mesmas, durante o crescimento fetal. Esses estímulos externos foram suficientemente 

intensos para o aumento das massas corporais ao ponto de se igualarem aos 

adolescentes com peso adequado ao nascer.   

A combinação entre dois indicadores de crescimento, a exemplo, o índice 

ponderal de Rohrer (IPR) que apresenta a variabilidade de peso controlada pelo 

comprimento, melhor refletiu a respeito do crescimento das massas corporais. 

Observou-se nesta pesquisa, que as crianças proporcionais, independente do peso ao 

nascer, apresentaram maiores médias de proporção de massa gorda, e da relação entre 

massa gorda e magra na adolescência. No entanto, houve perda de significância 

estatística após ajuste com as demais variáveis estudadas, ou seja, o efeito da 

proporcionalidade corporal ao nascer sobre a massa gorda é perdido tendo em vista a 

maior influência das outras fases do crescimento sobre esse parâmetro de composição 

corporal.  

Rodriguez et al. (2011) observaram que crianças nascidas a termo e 

proporcionais, apresentam maior distribuição de gordura corporal independente do peso 

ao nascimento. No entanto, a permanência desse padrão de distribuição ao longo das 

fases de crescimento ainda se mantém questionável. Para Rogers et al. (2006) a maior 

proporcionalidade ao nascer esteve associada a uma maior relação entre as massas gorda 

e magra corporais no final da infância. Em contrapartida, Wells et al. (2005), ao 

avaliarem a composição corporal de meninos nesta mesma faixa etária, cujo peso ao 

nascer variava entre 1,4 kg e 4,7 kg, não encontraram associação entre a maior 

proporcionalidade ao nascer e as proporções de massa gorda e magra. 

A possível explicação para a divergência entre os resultados dos estudos pode 

estar na relação existente entre peso nascer, proporcionalidade e composição corporal. 
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Observa-se que a associação entre a proporcionalidade corporal e maiores medidas de 

gordura corporal é mais fraca quando há grupos com peso ao nascer acima de 4000g 

entre as crianças avaliadas (HEIDGER et al., 1998) (WILLIG et al., 2011). 

 

4.2 RÁPIDO GANHO DE PESO PÓS-NATAL 

 

O rápido ganho de peso inicia-se nos dois últimos trimestres do período fetal e, 

quando não ocorre nesse período, os primeiros meses logo após o nascimento serão 

oportunos para apresentar um maior ganho ponderal (AY et al., 2009). Esse padrão 

rápido de crescimento é mais frequente em recém-nascidos com baixo peso, contudo, 

pode ser apresentado também por crianças com peso adequado ao nascer 

(GONÇALVES et al., 2014), e está associado a mudanças imediatas na composição 

corporal (KHANDELWAL et al., 2014), bem como à permanência dessas alterações ao 

longo dos ciclos da vida (LEUNISSEN et al., 2009; LARNKJAER et al., 2010).  

Para essa população, acompanhada em estudo anterior e que, ao nascimento, 

apresentava condições socioeconômicas desfavoráveis e baixa prevalência de 

aleitamento materno (LIRA et al., 1996), o rápido ganho de peso nos primeiros seis 

meses de vida foi evidenciado por cerca de 65% das crianças com baixo peso e 30% das 

crianças nascidas com peso adequado, e esteve associado a um maior índice de massa 

corporal aos oito anos (GONÇALVES et al., 2014). Este dado sugere haver indícios de 

que o rápido do ganho de peso nos primeiros meses de vida pós-natal leva ao aumento 

da massa corporal na idade escolar, mas sem apresentar distinção para o incremento de 

massa gorda ou magra. No estudo em curso, os adolescentes que apresentaram rápido 

ganho ponderal pós-natal tiveram uma maior proporção de massa magra. 

Na literatura, a ocorrência desse padrão rápido de crescimento após o 

nascimento está associada tanto a maiores medidas de massa gorda (AY et al., 2009; 

KHANDELWAL et al., 2014) quanto às maiores medidas de massa magra (WELLS et 

al., 2005; WELLS et al., 2012; KUZAWA et al. 2012). A contento com os dados desta 

pesquisa, em populações cujos parâmetros sociais e econômicos são menos 

desenvolvidos, o rápido crescimento pós-natal está relacionado a maiores medidas de 

altura e proporção de massa magra em meninos na idade escolar (WELLS et al., 2005), 
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bem como na adolescência, para ambos os sexos. (WELLS et al., 2012). Em um estudo 

realizado com dados de países de baixa a média condição de renda, o ganho de peso 

acima do esperado, após o nascimento, foi um indicador de maior proporção de massa 

magra comparada à proporção de massa gorda em adultos (KUZAWA et al. 2012). 

A influência do rápido ganho de peso pós-natal sobre a composição corporal 

parece ser modulada pelo ambiente, uma vez que, em populações com melhores 

indicadores de desenvolvimento humano, esse rápido aumento ponderal tanto está 

associado ao incremento de tecido adiposo na infância (ONG et al., 2000; AY et al., 

2009; DURMUS et al., 2010; LARNKJAER et al., 2010; KHANDELWAL et al., 2014) 

quanto ao maior percentual de gordura no final da adolescência (LEUNISSEN et al., 

2009; LARNKJAER et al., 2010), e início da idade adulta (LEUNISSEN et al., 2009). 

Essa desigualdade na resposta corporal modulada pelo ambiente pode significar que os 

fatores determinantes, bem como, as consequências do crescimento fetal e pós-natal 

sobre o desenvolvimento dos tecidos e órgãos, são diferentes entre as populações.  

A discordância entre os resultados apresentados na literatura também pode ser 

justificada pela escolha de metodologias distintas, no que concerne o intervalo da idade 

que o rápido crescimento pós-natal é avaliado. Quando esse intervalo é mais amplo, a 

exemplo, entre o nascimento e os dois anos (ONG et al., 2000; MATOS et al., 2011; 

KARAOLIS-DANCKERT et al., 2008), ou quando o rápido ganho de peso ocorre após 

o primeiro ano de vida,  observa-se acúmulo de energia através da deposição do tecido 

adiposo, e assim pode ser identificada uma associação com o aumento da massa gorda 

em fases posteriores do ciclo da vida (WELLS et al., 2005; EKELUND et al., 2006; 

VICTORA et al., 2007; KUZAWA et al., 2012 ).  

No entanto, quando o rápido ganho de peso ocorre nos primeiros meses após o 

nascimento se observa uma predominância de sua associação com uma maior proporção 

de massa magra (WELLS et al., 2005; EKELUND et al. 2006; WELLS et al., 2012; 

KUZAWA et al. 2012). Ylihärsilä et al. (2008), também observaram a associação entre o 

rápido ganho de peso pós-natal e a maior proporção de massa magra, em um estudo com 

idosos finlandeses, os quais na primeira infância estavam submetidos às condições 

socioeconômicas da década de 30, o que sugere existir primeiro uma recuperação 

nutricional, às custas do tecido muscular, para posterior aumento de tecido adiposo. 
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Provavelmente, em crianças que apresentam um melhor desenvolvimento do tecido 

muscular esquelético durante o crescimento fetal, os primeiros meses após o nascimento 

são oportunos para uma rápida recuperação nutricional, tendo em vista esta ser uma fase 

de intenso anabolismo, apropriada para a hipertrofia do músculo esquelético (PATEL et 

al., 2011).  

Uma hipótese a ser considerada é que esse aumento do volume muscular logo 

após o nascimento poderia ter efeito prolongado, e assim, associar-se à maior proporção 

de massa magra na adolescência. Além disso, poderia ocorrer uma “memória 

nutricional” adequada no período pós-natal e que projetaria um melhor desenvolvimento 

nutricional em longo prazo. Esse fato ocorreria entre àqueles fetos que “captaram” os 

sinais maternos e responderam a esses estímulos ampliando a janela de plasticidade do 

desenvolvimento desse tecido corporal (músculo) para além da fase fetal. Após o 

nascimento, essas crianças que apreenderam as informações oriundas do “Capital 

materno” apresentariam capacidade para responder aos estímulos do ambiente externo 

de forma que favoreceriam o melhor desenvolvimento da massa magra ao longo do 

curso da vida (WELLS, 2014). 

 

4.3 CRESCIMENTO NAS IDADES PRÉ-ESCOLAR E ESCOLAR 

 

O crescimento avaliado por meio do ganho de IMC apresenta uma forte relação 

com o aumento de peso corporal (WELLS, 2001; WELLS, 2014), ou seja, se ganho de 

IMC for maior que o esperado significa que o ganho de peso também foi elevado, mas 

se o aumento de peso corporal for proporcional ao ganho de altura, o crescimento visto 

por meio desse índice, em escore z, deve se manter constante. Esse índice é o parâmetro 

frequentemente utilizado na clínica e na epidemiologia para o diagnóstico nutricional de 

crianças (WELLS, 2001; WELLS, 2014).  

Segundo Rolland-Cachera et al. (2006), a velocidade do crescimento durante as 

idade pré-escolar e escolar é mais lenta se comparada aos primeiros meses de vida, e a 

ocorrência de um rápido ganho de peso nessas fases, condiciona um risco de maior 

deposição de tecido adiposo, e pouco representará ganho de massa óssea e estatura. 

Nessas faixas etárias, esse padrão de crescimento está associado ao aumento das massas 
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corporais, principalmente, de massa gorda (WELLS et al., 2005), o que pode vir a ter 

efeito prolongado sobre a composição corporal e associar-se à maior proporção de 

gordura na idade adulta (CORVALÁN et al., 2007).  

Neste estudo, as crianças que apresentaram maior ganho de IMC apresentaram 

maiores proporções de massa gorda, magra e maior relação entre essas massas na 

adolescência, com forte influência do crescimento nessa fase para ambas as proporções, 

de massa gorda e magra. À semelhança destes dados, Biro et al. (2010) encontraram 

uma forte correlação entre o maior índice de massa corporal de meninas aos nove anos 

de idade, e maiores proporções de massa gorda, magra e relação entre essas massas ao 

final da adolescência. Da mesma forma, Bann et al. (2014) observaram que o maior 

peso corporal aos 11 anos, para ambos os sexos, esteve associado a uma maior 

proporção de massa gorda em relação à massa magra quando adultos.  

O crescimento durante a idade escolar pode ser uma resposta tardia do 

crescimento fetal. Segundo Liem et al. (2013), a associação observada entre um elevado 

ganho de peso na faixa etária de 2 e 7 anos e um maior percentual de gordura corporal 

em adolescentes, é mais pronunciada entre aqueles expostos ao fumo durante o período 

fetal e com menor peso ao nascer. Contudo, para esta população em avaliação, Lima et 

al. (2011) não observaram relação entre o menor peso ao nascer e maiores depósitos de 

gordura periférica aos oito anos, e esse maior acúmulo de gordura por sua vez, esteve 

associado a melhores condições socioeconômicas e escolaridade materna nessa idade. A 

hipótese levantada para aquele momento foi de que a idade escolar não seria um período 

oportuno para observar o efeito programado do menor crescimento fetal sobre as 

maiores medidas de deposição de gordura corporal.  

No presente estudo, esse efeito também não foi observado ao avaliar essas 

crianças na adolescência, o que permite supor que em populações de menor 

desenvolvimento econômico o efeito deletério do menor crescimento fetal sobre um 

maior risco de acúmulo de tecido adiposo, pode ocorrer em idades mais tardias do que 

em populações mais industrializadas. Possivelmente, isto se deve à existência de 

diferentes respostas metabólicas aos fatores ambientais desfavoráveis que influenciam o 

acúmulo de gordura corporal.  
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O crescimento na infância (entre 6 meses e oito anos), por sua vez, demonstrou 

ser um preditor da composição corporal na adolescência, pois o maior ganho de IMC 

repercutiu sobre as proporções de massa magra e gorda corporais aos 18 anos, e 

apresentou forte contribuição para maior proporção de massa gorda em relação à massa 

magra. Portanto, a infância após os seis meses até a idade escolar pode ser uma fase 

tardia para estabelecer estratégias de prevenção para o acúmulo desproporcional da 

massa gorda. Esses resultados sugerem um efeito “em cascata”, no qual a condição 

nutricional anterior influencia a composição corporal posterior, bem como, o efeito 

cumulativo das fases do crescimento sobre a composição corporal.  

 

4.4 CRESCIMENTO NA ADOLESCÊNCIA 

 

O crescimento avaliado por meio do ganho de índice de massa corporal, durante 

um período de rápido crescimento como é a adolescência, e sua relação com a 

composição corporal, possibilita identificar se o crescimento a partir desse indicador é 

dado pelo aumento proporcional dos componentes de massa magra e massa gorda, bem 

como distinguir se esse ganho está relacionado ao acúmulo desproporcional de tecido 

adiposo (PELEGRINI et al., 2015).  Neste estudo, o maior incremento de índice de 

massa corporal entre 8 e 18 anos esteve associado a uma maior proporção de massa 

gorda e massa magra na adolescência, e sua influência sobre a massa gorda foi maior. O 

crescimento nesse período contribuiu fortemente para uma maior relação entre as 

massas gorda e magra na adolescência.  

Esses achados são semelhantes aos de outros autores que observaram associação 

entre o maior crescimento e o aumento de medidas de deposição de gordura corporal 

(VICTORA et al., 2007; BANN et al., 2014), conforme observado por Victora et al. 

(2007), ao identificarem que o maior ganho de peso entre 4 e 15 anos esteve associado a 

maiores proporções de massa gorda e massa magra aos 18 anos de idade. Para Bann et 

al. (2014), um ganho de peso acima do esperado na infância e adolescência estiveram 

associados à maior proporção de massa gorda corporal em relação à massa magra em 

adultos idade entre 60 e 64 anos. 
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A relação entre o crescimento em períodos anteriores e a composição corporal 

na adolescência ou na idade adulta, mostra-se independente do método de avaliação do 

crescimento, quer seja este diferente quanto à fase do ciclo da vida e/ou ao intervalo de 

tempo utilizados nos estudos para avaliar o rápido ganho de peso. As fases do 

crescimento são momentos de intenso anabolismo o que justifica o aumento de ambas 

as massas corporais, gorda e magra. No entanto, quando o rápido aumento de massa 

corporal se distancia da primeira infância e se aproxima da adolescência, mais forte será 

a associação com a massa gorda corporal (BANN et al., 2014). Essa relação entre o 

crescimento e o aumento das massas corporais também sofrem interferência da variável 

sexo (WELLS, 2001; BANN et al., 2014). 

 

4.5 SEXO E COMPOSIÇÃO CORPORAL NA ADOLESCÊNCIA  

 

O sexo é um determinante biológico da composição corporal, e por isso, a sua 

influência sobre a proporção entre os compartimentos de massa gorda e magra, ocorrerá 

independentemente do ambiente ao qual o indivíduo está exposto (WELLS, 2007). A 

variação da composição corporal determinada pelo sexo deve ser considerada ao 

estabelecer um modelo de estudo de fatores de risco para composição corporal (WELLS 

2001; VICTORA et al., 2007; BANN et al., 2014). Neste estudo a variável sexo foi 

inserida ao final de cada modelo de regressão, para assim, controlar o efeito das demais 

variáveis. Entre as variáveis a serem controladas está o crescimento durante a infância e 

a adolescência, tendo em vista a diferença de composição corporal entre os sexos se 

intensificarem ao longo das fases do crescimento, com maior evidência na adolescência 

(WELLS, 2007; AMBROSINI et al., 2012; BANN et al., 2014).  

Neste estudo, o sexo masculino apresentou maior proporção de massa magra na 

adolescência e forte contribuição para o modelo explicativo desse componente de 

composição corporal. O sexo feminino esteve associado a maior proporção de massa 

gorda e à maior relação entre as massas gorda e magra corporais, porém, apresentou 

menor contribuição para o poder explicativo do modelo de proporção de massa gorda, 

se comparado às demais variáveis. Portanto, há um predomínio do crescimento da 

massa magra para os meninos, e de massa gorda em relação à massa magra para as 

meninas. Os achados refletem a diferença de composição corporal entre os sexos e 

corroboram com dados da literatura, que evidenciam uma maior proporção de massa 
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magra para o sexo masculino comparado ao feminino, e que o inverso ocorre para a 

proporção de massa gorda (AMBROSINI et al., 2012, BANN et al., 2014; FRIGNANI 

et al., 2015).  

 

4.6 FATORES SOCIOECONÔMICOS, EXERCÍCIO FÍSICO E CONSUMO    

ALIMENTAR 

  

A condição de renda, escolaridade, nível de atividade física e de padrão 

alimentar, que permeiam a adolescência, são fatores que apresentam associação com a 

composição corporal e podem ser determinantes mediatos e imediatos do aumento de 

massa gorda e magra corporais (FARIAS et al., 2012). Um maior nível de escolaridade 

bem como as melhores condições socioeconômicas estão associados ao excesso de peso 

em adolescentes (FARIAS et al., 2012) e à maior deposição de gordura (MINATTO et 

al., 2011).  

Neste estudo não foi observada associação entre o maior nível socioeconômico e 

a maior proporção de massa gorda, contudo, o fato de uma menor tamanho da família 

estar associado a uma maior proporção de massa magra sugere uma relação de melhor 

condição de distribuição de renda e cuidados com a saúde. Os adolescentes com menos 

anos de estudo apresentaram uma maior proporção de massa magra. Uma possível 

explicação para este resultado seria que esses adolescentes com baixa escolaridade são 

alocados em trabalhos informais mais relacionados à exigência da força física, que por 

sua vez, tem uma relação positiva com a hipertrofia muscular (WILLIG et al., 2011; 

DEERE et al., 2012; CORDOVA et al., 2013, KWON et al., 2013). Somado a esses 

fatores, o baixo acesso a bens de consumo, como meios automotivos para locomoção, 

acabam por exigir também maior esforço físico diário para o deslocamento do 

indivíduo.  

Maiores níveis de atividade estão relacionados à maior proporção de massa 

magra corporal, que se deve, principalmente, ao aumento do volume muscular 

proporcionado pela intensidade e a frequência do esforço físico realizado (CORDOVA 

et al., 2013; FARIAS et al., 2014) . O nível de atividade moderado e/ou vigoroso em 

crianças também está associado à menor massa gorda (KWON et al., 2013; CORDOVA 
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et al., 2013) e maior proporção de massa magra na adolescência (CORDOVA et al., 

2013).   

O aumento do volume de massa magra corporal é verificado em indivíduos 

submetidos a uma maior frequência de exercícios físicos (FARIAS et al., 2014). No 

corrente trabalho, o exercício físico programado com objetivo de modificar a 

composição corporal não foi enfatizado. Preferiu-se avaliar o nível de atividade física 

por parâmetros atribuídos à rotina diária. Os adolescentes fisicamente ativos 

apresentaram maior proporção de massa magra quando comparados aos sedentários. Os 

sedentários por sua vez, apresentaram uma maior razão de massa gorda em relação à 

massa magra, contudo essa influência foi perdida após o ajuste com as demais variáveis 

e, isso possivelmente ocorreu devido à influência negativa do baixo nível de atividade 

física sobre a massa magra corporal e a baixa influência do sedentarismo sobre a 

proporção de massa gorda neste grupo estudado.  

O consumo de alimentos com elevada densidade energética e baixa qualidade 

nutricional, a exemplo, os alimentos que apresentam concentrações elevadas de açúcar e 

alto índice glicêmico, são prejudiciais à saúde (MS, 2014), e estão associados ao 

aumento do índice de massa corporal (GOPINATH et al., 2013) e ao incremento de 

massa gorda (AMBROSINI et al., 2012). Contudo, neste estudo, os indivíduos com uma 

menor frequência de consumo de doces, apresentaram uma maior proporção de massa 

gorda, no entanto, essa associação não se manteve após o ajuste pelas demais variáveis 

no modelo de regressão. Acredita-se que a avaliação do consumo alimentar simultânea 

ao período do diagnóstico da composição corporal, não responde a influência da 

alimentação inadequada sobre as massas corporais, e inclusive pode mascarar essa 

influência negativa. Provavelmente, essa associação ocorreu devido a uma causalidade 

reversa, ou seja, àqueles indivíduos que apresentam um padrão corporal indesejado 

podem vir a diminuir o consumo de alimentos inadequados como estratégia para 

redução da gordura corporal.  

O padrão dietético terá influência sobre a composição corporal em longo prazo. 

O consumo de alimentos com elevadas densidade energética e concentração de gordura, 

e baixa ingestão de fibras durante a infância, tem associação positiva com uma maior 

massa gorda na adolescência (AMBROSINI et al., 2012). Porém, a ingestão alimentar 
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atual, simultâneo ao momento em que o adolescente é avaliado, não apresenta 

associação com o estado nutricional e composição corporal desse adolescente 

(CORDOVA et al., 2013).  

Este é um estudo, entre poucos realizados em regiões de baixo desenvolvimento 

social e econômico, no qual foi possível avaliar o crescimento dos mesmos indivíduos 

em momentos diferentes do ciclo da vida, e identificar a influência dessas fases de 

crescimento sobre a composição corporal ao final da adolescência. O acompanhamento 

dessa coorte permitiu observar que o menor crescimento fetal proporcionou menores 

medidas de peso corporal ao final do primeiro ano de vida (MOTTA et al., 2005), aos 2 

anos (EICKMANN et al., 2006), na idade escolar (AMORIM et al., 2011) e na 

adolescência 1. Contudo, o menor crescimento fetal não esteve relacionado a uma 

diferença de composição corporal na idade escolar (LIMA et al., 2011), tão pouco nos 

adolescentes avaliados nesta pesquisa.  

O menor crescimento fetal esteve associado a um rápido ganho de peso pós-

natal, que por sua vez, apresentou relação com a maior massa corporal na idade escolar 

(GONÇALVES et al., 2014) e a maior proporção de massa magra na adolescência. 

Portanto, há um efeito em cascata das fases do crescimento fetal e pós-natal, e um efeito 

programado do crescimento pós-natal sobre a composição corporal. Apesar desse 

“efeito em cascata” entre as fases do crescimento, a composição corporal na 

adolescência foi adquirida de forma gradual, e que cada período avaliado influenciou a 

composição corporal de maneira independente. O maior desenvolvimento físico durante 

a infância, após os seis meses de vida, e a adolescência foi decisivo para o aumento 

desproporcional entre as massas gorda e magra corporais.  

O desenvolvimento físico desta população sob a óptica do conceito DOHaD, 

sugere que o crescimento fetal apesar de não apresentar-se associado à diferença de 

composição corporal na adolescência, foi determinante para as respostas (BATESON et 

al., 2014) e variabilidades adaptativas (WELLS, 2014) aos estímulos externos ao longo 

do curso da vida. Ao considerar os aspectos da hipótese “Respostas adaptativas 

preditivas”, esses estímulos externos foram mais intensos que os provisionados pelos 

fetos menores ao nascer, ao ponto destes apresentarem composição corporal semelhante 

aos adolescentes que nasceram com peso adequado.  

1 Dados apresentados no apêndice H. 
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A associação entre o rápido ganho de peso pós-natal com a maior proporção de 

massa magra na adolescência, seria mais bem explicada pela “variabilidade adaptativa” 

na duração da janela crítica de plasticidade (WELLS, 2014). Essa “janela” de 

desenvolvimento do tecido muscular teria se prolongado entre os recém-nascidos cujo 

capital materno proporcionou uma maior adaptabilidade, e o melhor desenvolvimento 

desse tecido repercutiu em longo prazo. 

O desenvolvimento do tecido adiposo estaria mais sujeito à variabilidade dos 

estímulos externos e, consequentemente, à hiperplasia no decorrer do curso da vida, e 

por isso, aqueles que cresceram mais durante a infância e adolescência teriam recebido 

estímulos mais intensos do que sua capacidade de se adaptar, e assim, desenvolveram 

maior proporção de tecido adiposo. 
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5. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O crescimento fetal avaliado por meio do peso ao nascer não apresentou um 

efeito programado sobre os índices de composição corporal na adolescência para essa 

população, no entanto, a proporcionalidade corporal ao nascer se mostrou um indicador 

da proporção de massa gorda na adolescência, mas, teve seu efeito diminuído 

provavelmente pela influência do maior ganho de IMC na infância e adolescência sobre 

a proporção de massa gorda corporal. Um efeito “em cascata” foi observado, o menor 

crescimento fetal esteve relacionado a um rápido ganho de peso nos primeiros meses 

após o nascimento, que possivelmente mostrou ser uma situação oportuna para o 

desenvolvimento da massa magra, a qual se manteve em proporção discretamente mais 

elevada por período prolongado, ou que permitiu uma melhor memória nutricional, 

adaptação metabólica persistente, projetada no desenvolvimento futuro desse tecido ao 

ponto de ser evidenciada na adolescência. 

Há um efeito independente de cada fase do crescimento sobre a composição 

corporal na adolescência e, provavelmente, a soma de cada evento inadequado durante 

as fases do crescimento amplia a chance do aumento desproporcional entre as massas 

gorda e magra corporais. Portanto, um efeito cumulativo das fases do crescimento sobre 

a composição corporal também foi observado, tendo em vista ambos os períodos de 

crescimento, após os seis meses até a idade escolar, e da idade escolar até a 

adolescência, apresentaram influência sobre as proporções de massa gorda e magra na 

adolescência. O crescimento acima do esperado, em cada um desses dois períodos, leva 

a um aumento desproporcional de massa gorda em relação à massa magra na 

adolescência, e podem ter efeito acumulado (ampliado) se ocorrerem em um mesmo 

indivíduo.  

Esses resultados mostram que o crescimento na infância e na adolescência são 

situações que merecem atenção quanto ao risco de acúmulo de gordura corporal, e que o 

final da infância pode ser considerado um momento tardio para prevenção da 

desproporção entre massas gorda e magra corporais. 

O sexo masculino foi um fator que mostrou grande influência sobre a proporção 

de massa magra nos adolescentes e a contribuição do sexo feminino para explicar uma 
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maior proporção de massa gorda foi pequena. Somado a essa situação, o fato de 

apresentar menor proporção de massa magra fez com o que as meninas sejam mais 

propensas a uma maior relação entre massa gorda e magra. Outros fatores presentes no 

período da adolescência, a exemplo: escolaridade do adolescente, nível de atividade 

física e consumo alimentar também influenciaram nas proporções de massa gorda e 

magra, mas, suas contribuições foram modestas frente ao maior crescimento na infância 

e adolescência. 

Portanto, parece haver um efeito programado do crescimento durante o período 

perinatal sobre a composição corporal desses indivíduos, mas, o crescimento na infância 

e na adolescência foram os principais determinantes do aumento desproporcional entre a 

massa gorda e magra, e esse fato ocorreu independente dos fatores socioeconômicos e 

ambientais pertinentes ao período da adolescência. Para representar a associação 

encontrada entre as variáveis propõe-se a figura abaixo: 

Figura 5: Esquema representativo das variáveis que influenciaram a proporção de 

massa gorda e magra nos adolescentes avaliados. 

 

Fonte: criação da autora. Legenda: IMM – índice de massa magra; IMG – índice 
de massa gorda, MG/MM – massa gorda/massa magra. 
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  As considerações, baseadas no exposto, têm por finalidade sugerir novos 

estudos, complementares a esses resultados, bem como propor estratégias de promoção 

para um crescimento adequado na infância e adolescência, e apontar momentos 

oportunos para a prevenção específica do acúmulo de gordura corporal. 

Com relação a novas pesquisas, sugere-se: a) investigar a relação entre a 

proporcionalidade corporal ao nascer como um diagnóstico da restrição do crescimento 

fetal em diferentes faixas de peso ao nascer, e sua relação como um prognóstico da 

composição corporal, b) a investigação sobre os fatores que influenciam o rápido ganho 

de peso pós-natal bem como os períodos em que esse padrão de crescimento ocorre em 

populações que diferem quanto ao desenvolvimento econômico, c) identificar 

marcadores epigenéticos nos períodos crescimento fetal e pós-natal que estejam 

relacionados ao desenvolvimento dos tecidos corporais, bem como os marcadores 

associados ao consumo de leite materno no desenvolvimento das respostas nutricionais 

em longo prazo, d) investigar os fatores socioambientais e demográficos que 

influenciam um maior ganho de massa corporal em populações de rápida transição 

nutricional.  

Quanto às estratégias de prevenção ao aumento desproporcional de gordura 

corporal para esta população, sugere-se ampliação do acesso à saúde considerando o 

aspecto nutricional, tendo em vista o principal hospital público da Região não fornecer 

esse tipo de acompanhamento. Programas de rádio podem ser utilizados para veicular 

orientação sobre os principais cuidados nutricionais na infância e adolescência. 

Proporcionar o acesso à alimentação de qualidade nas escolas, associado a estratégias de 

educação alimentar continuadas com trabalhos sobre alimentação em cozinhas 

experimentais e hortas comunitárias. Promoção da autonomia no autocuidado 

nutricional, para que assim, as crianças e adolescentes saibam identificar os fatores de 

risco e doenças associadas ao excesso de gordura corporal e como preveni-las. 

Fortalecimento da agricultura de subsistência no âmbito rural da região, tendo em vista 

seu potencial agrícola, para assim fortalecer o acesso a alimentos de qualidade. 

No âmbito geral, ampliar e fortalecer as redes de atendimento a mulheres em 

idade fértil para promoção de cuidados nutricionais, com prolongamento desses 

cuidados durante a gestação. Encorajar o aleitamento materno exclusivo por seis meses, 
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e o aleitamento materno total por 2 anos ou mais, promovendo a introdução oportuna e 

adequada dos alimentos complementares. Inserir nas creches e escolas programas de 

promoção à saúde e de intervenção nutricional e acompanhamento do crescimento, de 

forma permanente e continuada, tendo em vista ser a escola a maior rede de acesso 

dessas faixas de idade, e o ambiente oportuno para a promoção do autocuidado. 

Regulamentar as informações sobre os fatores de risco à obesidade e às doenças 

crônicas não transmissíveis vinculadas a propagandas de produtos alimentícios. 
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APÊNDICE A. Questionário 1 
 

QUESTIONÁRIO (1): APLICADO AO RESPONSÁVEL PELO ADOLESCENTE 

  
NUMER      

 
 

 
IDENTIFICAÇÃO 

NOME DO ADOLESCENTE 
DATA DA ENTREVISTA            DATAE         
MUNICÍPIO (de origem) MUNIC  
MUNICÍPIO (atual de Moradia) MUNICM  
ENDEREÇO: 
NOME DA MÃE 
NOME DO (A) RESPONSÀVEL 

 
PERGUNTAS INICIAIS 

1. A mãe natural e o responsável pelo adolescente são a mesma 
pessoa? Se SIM passa para a pergunta 3. 
(1) SIM          (2) NÃO 

RMAERES  

 

2. Se NÃO, qual seu parentesco com o (a) adolescente? RRESPAD  

(01) Mãe adotiva (05)     madrasta/padrasto  
(02) Avó (ô) (06)     Pai natural 
(03) Tia (o) (07)     Pai adotivo 
(04) Irmã (ao) (08)     Outro:  

3. Há quantos anos a família vive nesse Município? RTMOR  

(1) Há menos de 1 ano    (2) De 1 a 5 anos    (3)Mais de 5 anos  
 

4. Quem é o chefe da família? (parentesco com o/a adolescente)  
Se a mãe for o chefe da família, ir para a questão 8. 

RCHEFEF  

 
(1) Pai Natural 
(2) Mãe Natural 
(3) Pai social/adotivo/padastro 

       (4) Mãe social/adotiva/madastra 

 
(5) Avô 
(6) Avó 
(7) Não tem 
(8) Outro 

5.   Qual a última série que a mãe do adolescente completou na 
escola? 

RSERMAE   
 

         (1) Ensino fundamental                    1 2 3 4 5 6 7 8 9  
  
         (2) Ensino médio                         1 2 3  
         (3) Graduação completa                   0 
         (88) Nunca foi à escola                   (99) Não sabe informar 

 

 
PERGUNTAS SOBRE O DOMICÍLIO 

6. Total de pessoas que comem e dormem na casa?  ____  _____ RTOTPE 
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7. Quantos são menores de 5 anos? _____ RTOTME 
 

 
 

 
 

8. Qual o tipo de moradia? RTPMOR 
 

 
 

     (1) casa 
    (2) apartamento 

(3) quarto/cômodo 
(4) Outro ________________________ 

9. Tem Banheiro (sanitário)? RBANHE  

(1) SIM            (2) NÃO  

 10. Quantos Cômodos? RCOMOD 
 

 
 

 
 

    Total de cômodos _______ Servindo de dormitório ______ 
 

RCODOR  

     11. Qual a renda familiar mensal? __________________ 
(Não precisa contar os centavos) 

RRENDF 
 
 

    

     12. A família está inscrita no Programa Bolsa Família ou em algum outro 
programa de governo de transferência de renda?  

RPBFTR  

     (1) SIM                                  (2) NÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 118 

 

 

APÊNDICE B. Questionário 2 
 

QUESTIONÁRIO (2): APLICADO AO (A) ADOLESCENTE 

NUMER      
 

 
IDENTIFICAÇÃO 

NOME DO ADOLESCENTE 
SEXO          (1) Masculino     (2) Feminino SEXO  
DATA DA ENTREVISTA           DATAE         
DATA DO NASCIMENTO    DATAN         
ENDEREÇO: 
MUNICÍPIO: MUNIC  

 
PERGUNTAS INICIAIS 

1. Com quem você mora atualmente? 
(2) Mãe/pai    (2) Avós   (3) Companheiro   (4) Só 

AMAERES  

2. Qual a última série que você foi aprovada? ARESPAD   

        (1) Ensino fundamental 
        (2) Ensino médio 
        (3) Graduação incompleta 
        (4) Ensino técnico 
        (88) Nunca foi à escola 
        (99) Não sabe informar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   
1 2 3 
0 
0 

 

(Se nunca estudou, ir para pergunta de número 10)  
3. Atualmente você estuda? AESTUDA  

 
(1) SIM            (2) NÃO  

(Se SIM ir para a pergunta de número 6 e colocar 88 na questão 4 e 5)  
4. Se NÃO, qual foi o último ano que você estudou? AESTUD 

 
 

(1) O ano passado  
(2) Há dois anos  
(3) Há três anos  
(4) Há quatro anos ou mais    (8) Não se aplica  

5. Por que parou de estudar? APAROUE 
 

 

(1) Dificuldade de aprender  
(2) Falta de escolas ou vagas  
(3)  Doença  
(4) Trabalho  
(5) Não achou importante continuar estudando 
(6) Concluiu o ensino médio  
(7) Outro. Qual? ________________    (8) Não se aplica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. No último ano que você estudou foi em colégio público ou 
privado? 

ACOLEGI  

(1) Público       (2) privado         (8) Não se aplica  
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7. Você repetiu de ano alguma vez? AREPET   

(1) SIM          (2) NÃO               (8) Não se aplica  
8. Se SIM, quantas vezes? _____________ ANREPET  

AGORA VAMOS FALAR SOBRE TRABALHO. CONSIDERE TRABALHO QUALQUER 
ATIVIDADE QUE VOCÊ FAZ GANHANDO ALGUM DINHEIRO OU OUTRA COISA EM 

TROCA. 
9. Você trabalha ou já trabalhou? (se Não, pular para a pergunta de 

número 14)               (1) SIM     (2) NÃO 
ATRAB  

10. Se SIM, com que idade começou a trabalhar?  
____________                    (88) Não se aplica 

AITRAB   

11. Por que começou a trabalhar? APQTRAB   

(01) Ajudar financeiramente em casa   
(02) Interesse próprio/ ter seu próprio dinheiro   
(03) Porque deixou de estudar   
(04) Outro? ________________   (88) Não se aplica   

12. Se SIM, qual o tipo de trabalho você faz ou fazia? ATRABF   

(01) Atendimento em bar, mini-mercado ou venda   
(02) Cata, recicla lixo ou sucata   
(03) Capina, pinta   
(04) Cuida de criança   
(05) Trabalha na lavoura   
(06) Outro. Qual?                                        (88) Não se aplica   

13. Quando você começou a trabalhar, você assinou algum contrato 
ou assinaram a sua carteira de trabalho? 

ACARTEI  

(1) SIM          (2) NÃO   
14.  Você costuma ouvir música?  AOUVIR   

(1) SIM          (2) NÃO     (3) às vezes    
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APÊNDICE C. Questionário 3 
 

QUESTIONÁRIO (3): IPAQ VERSÃO CURTA 

NUMER      
 

 

AGORA VAMOS FALAR UM POUCO SOBRE ATIVIDADES FÍSICAS QUE VOCÊ 
PRATICA, SEM CONTAR COM AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA 
1. Em quantos dias de uma semana comum você caminha por 
PELO MENOS 10 MINUTOS SEGUIDOS  em casa, no trabalho, 
como forma de transporte para ir de um lugar para o outro, por 
lazer ou como forma de exercício?  

         ______ Dia(s) na semana 

(0) Nenhum  

ACAMIN  
 

  

2. Nos dias em que você caminha por  PELO MENOS 10 
MINUTOS SEGUIDOS, Quanto tempo no total você gasta 
caminhando?         

   ___ Horas _____Minutos                 (888) Não caminha 

ATEMPOC    

 

Para responder as perguntas, de 26 a 27, pense que 
ATIVIDADES MODERADAS são aquelas que precisam de ALGUM esforço físico, fazem você 
respirar UM POUCO mais forte do que o normal e o coração bater UM POUCO mais rápido.  
Alguns exemplos de atividades MODERADAS são: pedalar leve na bicicleta, nadar, dançar, fazer 
ginástica aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos leves, fazer serviços domésticos na casa 
ou no quintal, como varrer, aspirar, cuidar do jardim ou trabalhos como soldar, operar máquinas, 
empilhar caixas, etc. 

3. Em quantos dias de uma semana comum, você faz essas atividades  
MODERADAS, POR PELO MENOS 10 MINUTOS 
SEGUIDOS? 

        _____ Dias na semana 

(0) Nenhum  

ADIAAM  

 

4. Nos dias em que você faz essas  ATIVIDADES MODERADAS, 
por PELO MENOS 10 MINUTOS SEGUIDOS, quanto tempo ao 
todo você gasta fazendo essas atividades? 

      ______ Horas   ____ Minutos 

      (888) (Não faz atividade moderada) 

ATEMPAM    

 

ATIVIDADES VIGOROSAS são aquelas que precisam de um GRANDE esforço físico, fazem você 
respirar MUITO mais forte do que o normal e o coração bater MUITO mais rápido. 
Alguns exemplos de atividade VIGOROSA são: correr, fazer ginástica aeróbica, jogar futebol, 
pedalar rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer serviços domésticos pesados na casa, no quintal, 
carregar grandes pesos ou trabalhos como usar enxada, britadeira, marreta, machado, foice, serrote, 
picareta, alavanca, etc. 
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5. Em quantos dias de uma semana comum, você faz essas atividades  
VIGOROSAS, POR PELO MENOS 10 MINUTOS SEGUIDOS? 

       _____ Dias na semana 

(0)Nenhum 

ADIASAV  

 

6. Nos dias em que você faz essas  ATIVIDADES VIGOROSAS, 
por PELO MENOS 10 MINUTOS SEGUIDOS, quanto tempo ao 
todo você gasta fazendo essas atividades? 

       ______ Horas   ____ Minutos 

      (888) Não faz atividade vigorosa 

ATEMPAV    
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APÊNDICE D. Questionário 4 
 

QUESTIONÁRIO DE FREQUÊNCIA DE CONSUMO ALIMENTAR PARA ADOLESCENTES 

NUMER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentos do grupo (1): CEREAIS, TUBÉRCULOS E 
RAÍZES 

 
FREQUENCIA DO CONSUMO 

 

1. Arroz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

2. Macarrão 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

3. Farinha de mandioca 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

4. Pão Frances  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

5. Pão doce 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

6. Pão integral 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

7. Biscoito sem recheio ou recheado 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

8. Bolacha salgada 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

9. Bolo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

10. Cuscuz (fubá), angu, xerém 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

11. Batata-inglesa cozida (purê) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

12. Macaxeira 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

13. Batata-doce 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

14. Milho 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

15. Aveia  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

16. Fruta-pão 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

17. Inhame ou cará 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

18. Banana comprida cozida 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 
Alimentos do Grupo (2): FEIJÕES e outros alimentos 
vegetais ricos em proteína 

 
FREQUENCIA DO CONSUMO 

19. Feijão (verde, macassar, mulatinho...) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

20. Ervilha (seca) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

21. Fava ou Grão de bico 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

22. Soja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

23. Castanhas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

 
Alimentos do Grupo (3): FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS 

 
FREQUENCIA DO CONSUMO 

1. Mamão 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

2. Maçã 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

3. Melancia ou melão 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

4. Abacaxi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

5. Abacate 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

6. Manga 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

7. Morango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

8. Uva 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

9. Jaca 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

10. Goiaba 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

11. Pêra 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

12. Banana prata, maçã, pacovan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 
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13. Laranja e tangerina 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

14. Pinha ou graviola 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

15. Alface, rúcula ou acelga 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

16. Couve 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

17. Pepino  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

18. Repolho  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

19. Chuchu  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

20. Cenoura  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

21. Berinjela  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

22. Jerimum  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

23. Quiabo  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

24. Maxixe 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

25. Beterraba 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

26. Tomate  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

27. Cebola (em salada) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

28. Cajá 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

 
Alimentos do Grupo (4): LEITE e DERIVADOS, CARNES e 

OVOS 

 
FREQUENCIA DO CONSUMO 

1. Leite (vaca) integral 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

2. Leite (vaca) desnatado 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

3. Queijos (prato, manteiga, mussarela) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

4. Queijo coalho ou ricota 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

5. Requeijão light 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

6. Requeijão cremoso 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

7. Iogurtes ou bebidas lácteas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

8. Creme de leite 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

9. Ovos  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

10. Peixes fresco 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

11. Bacalhau 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

12. Charque, carne de sol (carnes salgadas) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

13. Frango  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

14. Vísceras (rins, fígado, coração, moela...) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

15. Carne c/ osso (tipo: costela, paleta, ...) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

16. Carne s/ osso (músculo, patinho, alcatra...) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

17. Carne de porco 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 
 

Alimentos Grupo (5): ENLATADOS, EMBUTIDOS E 
CONSERVAS 

 
FREQUENCIA DO CONSUMO 

1. Sardinha ou atum (enlatados) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

2. Presunto ou fiambre 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

3. Mortadela ou kitut 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

4. Salsicha ou linguiça 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

5. Ervilha, azeitona, palmito, milho verde... 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 
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Alimentos do Grupo (6): OUTROS ALIMENTOS 

 

 
FREQUENCIA DO CONSUMO 

1. Pizza 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

2. Maionese 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

3. Salgados (coxinha, pastel, quibe, empada...) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

4. Salgadinhos (cheetos) e pipoca 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

5. Batata-frita 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

6. Hambúrgueres (carne) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

7. Bombons, pirulitos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

8. Sobremesas (pudim, brigadeiro, tortas...) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

9. Açúcar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

10. Rapadura  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

11. Refrigerantes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

12. Refrigerantes light ou diet 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

13. Adoçante 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

14. Café 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

15. Chá 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

16. Chocolate em pó (nescau) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

17. Chocolate 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

18. Sucos artificiais 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

19. Cerveja  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

20. Outras bebidas alcoólicas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

21. Margarina  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

22. Manteiga  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 

23. Azeite  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A 
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APÊNDICE E. Protocolo 
 

PROTOCOLO PARA AVALIAÇÃO DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS E DE 

COMPOSIÇÃO CORPORAL. 

 

MEDIDAS ANTROPOMETRICAS 

Medida: PESO 

Equipamento:  

Balança digital da marca Filizola, com capacidade para até 150Kg, registrando-se o peso 

com uma precisão de 0,1kg. 

Metodologia: 

Deverá ser uma das primeiras medidas a ser avaliada. 

Necessário realizar apenas uma medida. 

A balança deverá ficar localizada sobre uma superfície rígida e plana. 

Zerada antes de cada pesagem  

O adolescente deverá usar roupa leve 

Posição: de pé, no centro da plataforma da balança e com o peso do corpo distribuído 

sobre os dois pés, olhando para frente ao ser pesado. 

Segundo: Gibson, 2005. 

Medida: ALTURA 

Equipamento: estadiômetro de escala móvel (Leicester Height Measure – CHILD 

GROWTH FOUNDATION).  

Metodologia: 

Deverá ser uma das primeiras medidas a ser avaliada. 

Retirar ornamentos da cabeça das meninas, quando presentes. 

Deverão ser realizadas duas medidas e considerada a de menor valor. Caso haja uma 

diferença de 2 cm ou mais, deverá ser verificada uma terceira medida e consideradas as 

duas que mais se aproximam em valores. 

Postura ereta, com a cabeça posicionada de modo que descreva uma linha paralela ao 

plano horizontal,  

Joelhos esticados, pés juntos, braços soltos ao lado do corpo, palmas das mãos voltadas 

para as coxas, e tornozelos, glúteos e ombros em contato com o aparelho.  

Segundo: Gibson, 2005. 



 126 

 

 

Medida: CIRCUNFERENCIA DA CINTURA 

Equipamento: Fita métrica flexivel inextensível (marca LASSO – CHILD GROWTH 

FOUNDATION). 

Metodologia (técnica): 

Indivíduo em pé; 

A fita deverá circundar a linha natural da cintura, na região mais estreita entre o tórax e o 

quadril, no ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca;  

A leitura deve ser feita no momento de expiração. 

Deverá ser considerada a medida ao encontro entre o ponto zero e o valor observado ao 

emprego correto da técnica. 

Segundo: Gibson, 2005.  

Medida: PREGA CUTÂNEA TRICIPTAL (PCT) 

Equipamento: plicômetro CESCORF Científico, sensibilidade 0,1 mm e pressão 

10g/mm² 

Metodologia (técnica): 

Indivíduo em pé; 

Verificar o ponto médio do braço (entre o acrômio e o olecrâneo) 

Separar levemente a prega do braço, desprendendo-a do tecido muscular, 

Aplicar o calibrador formando um ângulo reto  

Quando os valores obtidos diferirem em mais de 1mm, uma terceira medida deverá ser 

realizada e deverão ser consideradas àquelas que mais se aproximarem em valores. 

Segundo: Gibson, 2005.  

Medida: Peso goro e peso magro BIOIMPEDANCIA ELETRICA (BIE) 

Equipamento: Maltron tetrapolar, BF-906 Analisador de composição corporal com 

eletrodos adesivos. 

 

Metodologia: 

O sujeito deverá ficar deitado em superfície não condutora em um ambiente de 

temperatura normal 

As pernas e os braços deverão estar separados do tronco e entre si. 

Os eletrodos adesivos deverão ser colocados na mão, punho, pé e tornozelo – lado direito 

do corpo. 

• Conferir a altura e o peso antes da avaliação 
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•  Mulher – deverá ser avaliada no meio do ciclo menstrual 

•  Não consumir grande quantidade de água antes da avaliação 

•  Nos casos de desidratação, não avaliar 

•  Verificar uso de diuréticos 

•  Evitar exercícios físicos durante 12 horas precedente à avaliação 

• Não ingerir álcool, chá, café, bebidas efervescentes ou energéticos durante as 24 

horas precedentes a avaliação 

•  Alimentar-se 2 a 3 horas antes da avaliação 

• Urinar 30 minutos antes da avaliação 

•  Gestantes não deverão ser avaliadas 

Manual de instrução do equipamento 

Luksaki et al., 1985. 
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APÊNDICE F. Análise de resíduos 
 

Gráfico 1. Análise de resíduos da regressão linear multivariada para o índice de massa magra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Análise de resíduos da regressão linear multivariada para o índice de massa gorda. 
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Gráfico 3. Análise de resíduos da regressão linear multivariada para o índice de massa gorda. 
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APÊNDICE G. Análise comparativa dos dados 

 

Tabela 8. Características socioeconômicas e maternas ao nascimento, de adolescentes 
que saíram e que permaneceram na coorte, segundo peso ao nascer. 
 

Variáveis 

Categorias de Peso ao nascer 
Baixo peso (n=206) Peso adequado (n=343) 

Saíram 
n = 132 

Permaneceram 
n = 74 

 
Saíram 
n = 200 

Permaneceram 
n = 143  

 n (%) n  (%) p n (%) n  (%) P 
Sexo        
 Masculino 61 (66,3) 31 (33,7%) 0,651 89 (61,8) 55 (38,2) 0,314 
 Feminino 71 (62,3) 43 (37,7)  111 (55,8) 88 (44,2)  
       
Fumo durante 
a gestação 

      

Sim 43 (74,1) 15 (25,9) 0,085 39 (58,2) 28 (41,8) 0,905 
Não  89 (60,1) 59 (39,9)  161 (58,3) 115 (41,7)  
       
Escolaridade 
materna (anos) 

      

Nunca estudou 23 (63,9) 13 (36,1) 0,716 36 (64,3) 20 (35,7)  
De 1 a 4  96 (65,3) 51 (34,7)  137 (60,1) 91 (39,9)  
≥ 5  13 (56,5) 10 (43,5)  27 (45,8) 32 (54,2)  
       
Renda familiar 
(SM) 

      

≤ 1 93 (67,9) 44 (32,1) 0,219 112 (57,1) 84 (42,9) 0,270 
1,01 – 2,0 30 (54,5) 25 (45,5)  63 (64,3) 35 (35,7)  
> 2,0 9 (64,3) 5 (35,7)  25 (51,0) 24 (49,0)  
       
Tamanho da 
família 
(pessoas) 

      

Até 4  77 (68,1) 36 (31,9) 0,232 97 (51,9) 90 (48,1) 0,011 
≥5  55 (59,1) 38 (40,9)  103 (66,0) 53 (34,0)  
Qui-quadrado corrigido de Yates. Nível de significância p ≤ 0,05. SM – salário mínimo.  
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APÊNDICE H. Análise dos dados não apresentados 
 

Tabela 9. Matriz de correlação entre variáveis antropométricas ao nascer, aos seis meses, 8 e 18 anos. 
Variáveis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Sexo (masculino) 1       

2. Peso ao nascer 0,033 1      

3. Rápido ganho de peso pós-natal a -0,090 -0,285* 1     

4. Peso aos 8 anos -0,140 0,173* 0,349** 1    

5. Altura aos 8 anos 0,021 0,228** 0,301** 0,741** 1   

6. Peso aos 18 anos 0,321** 0,136* 0,222** 0,740** 0,450** 1  

7. Altura aos 18 anos 0,682** 0,146* 0,269** 0,429** 0,579** 0,438** 1 

Correlação de Pearson. *Nível de significância menor ou igual a 0,05. ** Nível de significância menor ou igual a 0,01. a entre o nascimento e seis 
meses.
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ANEXO A. Folha de aprovação do Comitê de Ética 

  


