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RESUMO 

 

A mudança do perfil nutricional da população infantil e a associação da obesidade com as 

doenças crônicas não transmissíveis incitam a investigação de fatores que estão precocemente 

envolvidos com a rápida transição nutricional desta população. Nas últimas décadas, a 

investigação acerca da influência pré e pós-natal nestes agravos, impulsionou novas pesquisas 

que diversificaram a forma de avaliar o crescimento da criança. O peso ao nascer e a 

avaliação do ritmo de crescimento pós-natal surgem como importantes fatores determinantes 

do estado nutricional em pré-escolares, escolares, adolescentes e adultos. Acredita-se que o 

peso ao nascimento e a aceleração compensatória do crescimento pós-natal, determine o 

tamanho corporal na infância de forma independente. Portanto, o presente estudo teve por 

objetivo verificar a influência do peso ao nascer e do crescimento compensatório pós-natal no 

tamanho e composição corporais na idade escolar. A amostra consistiu de 167 crianças de 

uma coorte, iniciada em 1993 na Zona da Mata Meridional de Pernambuco. Estas crianças 

foram selecionadas ao nascimento, todas nascidas a termo, sendo 67 com baixo peso e 100 

com peso adequado, acompanhadas no primeiro ano de vida e reavaliadas aos oito anos de 

idade. Verifica-se na análise de regressão linear multivariada a influência do peso ao nascer e 

do ganho de peso no primeiro semestre de vida sobre esses desfechos, controlados pelo sexo, 

aleitamento materno total, condições socioeconômicas e estado nutricional materno. 

Observou-se que o baixo peso ao nascer contribuiu significantemente com a redução do índice 

de massa corporal e da circunferência da cintura, explicando 10% da variação dessas medidas, 

enquanto que, o rápido ganho de peso nos primeiros seis meses, sexo masculino, menor 

frequência de amamentação total, melhor condição socioeconômica e maior índice de massa 

corporal materno, contribuíram com a elevação desses desfechos. Os achados demonstram 

que o baixo peso ao nascer influenciou negativamente as medidas corporais, enquanto que a 

aceleração compensatória do crescimento após o nascimento determinou maiores medidas na 

idade escolar. 

 

Palavras-chave: crescimento, baixo peso ao nascer, ganho de crescimento, composição 

corporal, índice de massa corporal, restrição do crescimento intraútero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Nutritional changes in childhood and the association between obesity and chronic diseases 

have been stimulating the investigation of factors that are involved with the early rapid 

nutritional transition of the population. In recent decades, investigations concerning the 

influence of pre and post-natal care in these diseases, spurred new research that have been 

changing the way to assess children's growth. Birth weight and evaluation of the rate of 

postnatal growth emerge as major determinants of nutritional status in preschoolers, 

schoolchildren, adolescents and adults. It is believed that birth weight and postnatal catch-up 

growth are independent determinant factors of body size in childhood. This study aimed to 

investigate the influence of birth weight and postnatal catch-up growth in size and body 

composition at school age. The sample consisted of 167 children from a cohort study, which 

begun in 1993 in the interior of Pernambuco State. These children were selected at birth, all 

born at term, and 67 with low birth weight and 100 with normal weight. They were followed 

during the first year of life and reassessed at the age of eight. The multivariable linear 

regression analysis was used to verify the influence of birth weight and weight gain during the 

first six months of life, on these outcomes controlled by infant‘s sex, total breastfeeding, 

socioeconomic conditions and maternal nutritional status. It was observed that low birth 

weight contributed significantly to the reduction of body mass index and waist circumference, 

explaining 10% of the variation of these measures, while the rapid weight gain in the first six 

months, male sex, the lower total breastfeeding frequency, better socioeconomic status and 

increased maternal body mass index, contributed to the increase in these outcomes. The 

findings showed that low birth weight influenced negatively while the catch-up growth after 

birth increased these body measurements at school age. 

 

Keywords: growth, low birth weight, catch-up growth, body composition, body mass index, 

intrauterine growth restriction. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

Apesar dos poucos estudos de base populacional com enfoque na transição do estado 

nutricional dos brasileiros é nítida a mudança ocorrida no perfil nutricional da população. 

Associada a esta mudança ocorre a rápida transição epidemiológica, caracterizada pelo 

aumento da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis. Na população infantil, 

observa-se o rápido declínio da prevalência de desnutrição e do aumento da obesidade 

(BATISTA-FILHO et al., 2003) e seus agravos (STETTLER et al., 2005).
 
Esta célere 

mudança do perfil nutricional da população infantil tem instigado pesquisadores a realizarem 

investigações acerca dos fatores que no início da vida estão precocemente associados ao 

sobrepeso e obesidade. 

Com bases nesta rápida mudança no perfil nutricional da população infantil e as 

consequências dos agravos a ela relacionados, além da infindável possibilidade de respostas 

que o crescimento infantil traz, surgiu a motivação para investigar os fatores que tão 

precocemente estariam relacionados ao rápido aumento corporal na infância. A busca de 

evidências científicas que explicassem os fatores envolvidos com o aumento das medidas 

corporais na infância foi realizada através da busca de periódicos em bases de dados como 

LILACS, SciELO, MEDLINE, o que proporcionou a identificação de artigos sobre a 

influência do crescimento pré e o pós-natal. 
 

A avaliação do crescimento é de extrema relevância para a identificação das condições 

de saúde do indivíduo e surge como um instrumento indispensável para a prevenção e 

intervenção precoce dos agravos da saúde. As possibilidades de investigações que o 

crescimento permite, vão além da identificação do estado nutricional, pois através dele estão 

refletidas as condições genéticas e socioeconômico-culturais as quais o ser está submetido. 

Com seu início ainda no período embrionário, o crescimento é determinado pela diferenciação 

celular seguido do aumento dos tecidos corporais. Nos últimos meses da gestação ocorre um 

rápido acúmulo de reservas energéticas preparando o feto para o ambiente extraútero. Ao 

nascer, o peso da criança representa um dos principais indicadores de saúde proporcionado 

pelo ambiente intraútero e, encontra-se associado à condições de saúde em idades posteriores 

(BARKER, 2006).   

Nos primeiros meses de vida, o aumento do peso corporal reflete as condições 

ambientais e genéticas que a criança está submetida, atualmente, também estudado como 

preditor do estado nutricional nas diversas fases da vida (ONG et al., 2000; CAMERON et al., 

2003). Através desta variedade de informações que a avaliação do crescimento peri-natal 
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proporciona à saúde em fases posteriores da vida, verifica-se a importância de se identificar o 

crescimento na infância, sua associação com o aumento das medidas corporais e a associação 

desta com as doenças crônicas não transmissíveis. Após a delimitação do problema de 

pesquisa sobre a contribuição do crescimento perinatal nas medidas corporais surgiram as 

seguintes indagações:  

Que bases biológicas explicariam a influência do crescimento intra e extraútero no 

estado nutricional futuro? Qual associação entre o peso ao nascer (crescimento fetal) com as 

medidas corporais na infância? Qual a associação entre o ganho de peso após o nascimento e 

as medidas corporais na infância? Dentre todos os fatores que determinam o crescimento e, 

consequentemente, o estado nutricional na infância, qual a real contribuição do peso ao 

nascimento e do crescimento pós-natal? 

Estas indagações geraram a pergunta condutora: Qual a contribuição do crescimento 

pré e pós-natal de crianças nascidas a termo nas medidas corporais na idade escolar?   

Acredita-se que o crescimento pré-natal refletido no peso ao nascer e a aceleração 

compensatória do crescimento nos primeiros meses de vida, predisponham a maiores medidas 

de depósito de gordura central e índice de massa corporal na idade escolar, ocasionando um 

aumento na proporção de gordura corporal em relação à massa magra, o que segundo a 

literatura predispões a um aumento na chance de desenvolver doenças crônicas quando adulto 

(GLUCKMANN et al., 2006).  

A partir destes questionamentos, as atividades programadas para o desenvolvimento e 

elaboração da dissertação foram direcionadas à linha de pesquisa de crescimento e 

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

Universidade Federal de Pernambuco.  

Um estudo de coorte iniciado em 1993, decorrente de uma parceria do Departamento 

Materno Infantil com o Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Pernambuco e, 

da London School of Higyene and Tropical Medicine, financiado pela Wellcome Trust, UK 

forneceu dados que permitiram a elaboração de um projeto para responder a estes 

questionamentos.  

Este estudo foi realizado em cinco cidades da Zona da Mata Meridional de 

Pernambuco, Água Preta, Catente, Joaquim Nabuco, Palmares e Ribeirão, região que tem a 

monocultura da cana de açúcar por principal economia, com atividades desenvolvidas em 

períodos sazonais e parte da população que trabalha nesse ofício não tem renda no período da 

entressafra. 
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As atividades da pesquisa foram desenvolvidas em duas etapas: a primeira objetivou 

avaliar, através do fator de risco baixo peso ao nascer, a dinâmica de crescimento e 

desenvolvimento de crianças nascidas a termo procedentes destas cidades. Nesta etapa foram 

obtidos dados do período do nascimento de crianças (entre 1993 e 1994) e do 

acompanhamento no primeiro ano de vida. A segunda etapa ocorreu no período entre 2001 e 

2002. Nesta, foram reavaliadas todas as crianças encontradas, que neste momento estavam 

com oito anos de idade.  

As duas etapas da pesquisa proporcionaram os dados utilizados neste estudo, que teve 

por objetivo verificar a influência do peso ao nascer e da aceleração compensatória do 

crescimento nos primeiros seis meses de vida nas medidas corporais destas crianças aos oito 

anos de idade. Esta dissertação consta de dois artigos sob a forma de revisão da literatura e 

artigo original, um capítulo de métodos e por fim as considerações finais e recomendações.  

No artigo de revisão foi realizada uma descrição narrativa crítica intitulada ―Influência 

do crescimento pré e pós-natal nas medidas corporais‖ no qual se objetivou descrever as 

considerações biológicas acerca do crescimento fetal e pós-natal que determinam maiores 

medidas corporais nas diversas fases da vida. No capítulo de método estão descritos os 

percursos metodológicos utilizados para responder ao objetivo do estudo. O artigo original 

intitulado: ―Influência do peso ao nascer e do rápido crescimento pós-natal nas medidas 

corporais de escolares‖, objetivou verificar, em crianças nascidas a termo, qual a influência do 

baixo peso e do peso adequado ao nascimento e da aceleração compensatória do ganho de 

peso nos primeiros meses de vida nas medidas corporais aos oito anos de idade. Ao final, as 

conclusões e recomendações são apresentadas com bases nos achados científicos. 
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2. ARTIGO DE REVISÃO 
 

 

Influência do crescimento pré e pós-natal nas medidas corporais 

 

Resumo 

 

O aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade e, consequentemente, da síndrome 

metabólica na população têm mobilizado os cientistas na busca de compreender os fatores 

que, no início da vida, contribuem para o surgimento destes agravos. Apesar da concordância 

da comunidade científica quanto à relevância do crescimento harmonioso na infância para as 

condições futuras de saúde, ainda há controvérsias a respeito da importância do crescimento 

fetal versus pós-natal para o desenvolvimento do sobrepeso e obesidade. Nesta revisão são 

apresentadas as bases biológicas do crescimento fetal e pós-natal como determinantes da 

composição corporal, com ênfase para a influência da restrição do crescimento intraútero na 

supressão da termogênese e regulação hormonal, que por sua vez interferem no ganho de peso 

após o nascimento, e como ambos processos, restrição do crescimento fetal e rápido ganho de 

peso pós-natal influenciam as medidas corporais em fases posteriores da vida, com 

consequências que poderão afetar gerações.  

 

 

Descritores: crescimento, crescimento fetal, baixo peso ao nascer, composição corporal, 

ganho de crescimento, hormônios 

 

Abstract 

 

The increasing prevalence of overweight and obesity and, consequently, of metabolic 

syndrome in the population have mobilized scientists seeking to understand the factors that, in 

early life contribute to the emergence of these diseases. Despite the agreement of the scientific 

community about the importance of harmonious growth in childhood to future conditions of 

health, there is still controversy about the importance of fetal growth versus postnatal 

development of overweight, obesity and metabolic syndrome. This review presents the 

biological basis of fetal and postnatal growth as determinants of body composition, with 

emphasis on the influence of intrauterine growth restriction in the suppression of 

thermogenesis and hormonal regulation, which in turn will affect weight gain after birth, and 

how both processes, fetal growth restriction and rapid post-natal weight gain influence body 

measurements in later life, with consequences that may affect generations. 

 

Keywords: growth, fetal growth, low birth weight, body composition, catch up growth, 

hormones 
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2.1 Introdução 

 

Os fatores ambientais peri-natais parecem ser determinantes das condições de saúde e 

doença em idades posteriores. Dentro do útero materno, sob a influência da interação entre os 

genes e o ambiente, o feto sofre mudanças orgânicas capazes de induzir alterações por todo o 

ciclo da vida, e estas alterações, quando associadas aos fatores ambientais e genéticos após o 

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

BARKER et al., 2002). Baseada em estudos epidemiológicos e experimentais surgiu a 

hipótese da ―origem desenvolvimentista da saúde e da doença‖. Nesta, sugere-se que as 

consequências da interação entre fatores pré e pós-natais não estariam relacionadas apenas ao 

desenvolvimento de agravos, mas à saúde em idades posteriores, o que dá uma idéia de 

sequência e continuidade da resposta genética às variações ambientais ocorridas durante o 

ciclo vital, e que serão passados de geração em geração (GLUCKMANN & HANSON, 2004).  

Sabe-se que a ocorrência de distúrbios do crescimento em qualquer fase da vida e, 

principalmente, em seu início, pode causar efeitos deletérios à saúde, o que torna a 

investigação das suas causas um fator importante para a prevenção dos agravos futuros. A 

proposta desta revisão é discutir as repercussões do crescimento intraútero e do rápido ganho 

ponderal pós-natal, nas modificações estruturais do organismo, entre elas, o aumento de peso 

secundário ao acúmulo de gordura corporal observado na infância, adolescência e na idade 

adulta.  

 

2.2 Programação fetal entre as gerações 

  

A contribuição materna na geração da prole começa tão precocemente quanto o 

próprio processo da sua gestação, pois os folículos primordiais são originados ainda na 

primeira metade da vida fetal, quando então ficam quiescentes até a puberdade (EDSON et 

al., 2009; GOSDEN & LEE, 2010). A influência das informações ambientais, especialmente 

as nutricionais, são passadas pela avó para a mãe, que por sua vez dará sua contribuição 

durante a maturação do oócito, ou seja, ainda numa fase pré-concepcional. Estas mensagens 

serão passadas para o feto que está em formação juntamente com aquelas recebidas nos 

estágios iniciais da gestação. Este fato é evidenciado, ao se constatar que o peso ao nascer da 

prole frequentemente se relaciona com o peso materno ao nascimento. (HORTA et al., 2009) 

Quando uma característica é transmitida ao feto através da linhagem materna, é conhecida 
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como transmissão intergeracional dos efeitos da ―programação fetal‖ (DRAKE & WALKER, 

2004).
 
Este fenômeno pode explicar porque não há grandes mudanças de uma geração para 

outra, já que informações da avó são recebidas pela neta. 

 A nutrição materna durante a maturação do oócito é relevante para o feto em 

formação, informando-o sobre a disponibilidade de nutrientes durante o seu desenvolvimento, 

e no período de pré-implantação serão as reservas do próprio óvulo que irão suprir as 

necessidades energéticas para a multiplicação celular (PURCELL & MOLLEY, 2009). Todas 

as instruções são comunicadas ao novo ser muito precocemente, a fim de que sejam ativados 

mecanismos compensatórios para mantê-lo vivo caso haja restrição das fontes de alimento. 

Como conseqüência, ele tornar-se-á mais ávido por todo alimento que obtiver e será 

―econômico‖, reservando sempre um pouco deste.  

Durante o estágio de pré-implantação o embrião é banhado por uma secreção uterina 

nutritiva (PURCELL & MOLLEY, 2009). Após a implantação, o embrião é suprido pela 

passagem placentária de aminoácidos e glicose que são seus substratos para formação tecidual 

e produção de energia durante o primeiro trimestre. Neste momento, começa na mãe a 

resistência à insulina secundária às mudanças hormonais próprias da gestação para fornecer 

maior quantidade de glicose para o ser em formação. A hiperinsulinemia materna aumenta 

progressivamente para favorecer a disponibilidade de glicose para o transporte ativo de 

proteínas e como fonte de energia para o cérebro em desenvolvimento. No final da gestação, 

as necessidades nutricionais fetais aumentam e a gestante recorre aos estoques de tecido 

adiposo depositados no primeiro trimestre. Quando a reserva de gordura corporal é utilizada 

como fonte de energia, os ácidos graxos livres e o glicerol são liberados na corrente 

sanguínea. Os ácidos graxos serão utilizados como fonte de energia pela mãe e a cetona 

resultante do seu metabolismo será aproveitada pelo cérebro fetal, assim como o glicerol será 

aproveitado na gliconeogênese para o fornecimento de novos substratos energéticos (KING et 

al., 2006).  

Os recém-nascidos programados para serem pequenos, mas que por algum motivo 

apresentaram ―catch-up‖ intraútero apresentam-se adequados ou mesmo grandes para idade 

gestacional e com a composição corporal mais rica em tecido adiposo, predispondo-o à 

síndrome metabólica. Isto pode explicar a associação em forma de U entre o peso ao nascer e 

o risco posterior de apresentar obesidade (ROGERS & EURO_BLCS, 2003). O feto cuja mãe 

sofreu restrição do crescimento intraútero, obtém a instrução de ser ―econômico‖, mas se a 

mãe tiver uma dieta saudável desde a maturação do oócito e começo da gestação, este novo 
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ser poderá se desenvolver melhor devido ao aporte nutricional apropriado e com isso, nascer 

com peso adequado para a idade gestacional. No entanto, terá maior massa gordurosa, pois 

apresentava um fenótipo ―econômico‖ e recebeu uma quantidade de nutrientes maior do que 

necessitava. Como a instrução inicial era de crescer lentamente e com menor massa muscular 

para gastar menos energia, a proporção entre o tecido magro e adiposo fica desequilibrada, o 

que predispõe à síndrome metabólica mesmo tendo peso adequado ao nascimento (ROGERS 

& EURO_BLCS, 2003).   

Com base nessas evidências, aventa-se a possibilidade da ocorrência de um catch-up 

intraútero em fetos que, através da herança genética e epigenética de seus antecedentes, 

receberam a informação de restringir o crescimento prevendo uma escassez das fontes 

nutritivas, mas que foram supridos de suas necessidades energéticas.  

Porém, o feto que sofre restrição de suas necessidades energéticas, responde ao sinal 

de má nutrição com a adaptação do organismo, alterando o metabolismo e reduzindo o 

tamanho do corpo. A fisiopatologia da restrição do crescimento intraútero está relacionada a 

alterações na disponibilidade, transporte e utilização de nutrientes. Na falta de oxigenação 

adequada o concepto dispõe de sensíveis mecanismos de compensação, na tentativa de poupar 

os tecidos nobres como o cérebro e o miocárdio, e provoca com isso, a diminuição do fluxo 

sanguíneo em outros órgãos (RAGONESI
 
et al., 1997). A cronificação desta condição provoca 

prejuízos graves como, dano ao metabolismo da síntese protéica (PALLOTTO & KILBRIDE, 

2006) e a atrofia na formação muscular que ocasiona uma menor proporção massa magra 

corporal (HEIDGER et al., 1998).
 
Em curto prazo, uma das consequências da restrição do 

crescimento fetal é o baixo peso ao nascer (GODOFREY
 

& BARKER, 2000). Mais 

tardiamente, têm-se as mudanças na composição corporal, quando se observa uma 

desproporção entre massa magra e tecido adiposo (HEIDGER
  

et al., 1998) e resistência à 

insulina (JOGLEKAR
 
et al., 2007). 

Os recém-nascidos de baixo peso são classificados segundo a proporcionalidade 

corporal em proporcionais ou simétricos e desproporcionais ou assimétricos, cujas 

características, causas e período da depleção sofrida pelo concepto são diferentes. Os 

simétricos são pequenos em comprimento, perímetro cefálico e peso. Estes provavelmente 

foram afetados no primeiro trimestre da gestação com acometimento do crescimento do 

fêmur, cabeça e abdômen ao mesmo tempo, o que ocorre independente do suprimento de 

substrato energético, normalmente devido a algum problema intrínseco fetal cuja divisão 

celular é restrita. Os assimétricos ou desproporcionais têm perímetro cefálico normal 

enquanto que a circunferência abdominal se encontra abaixo do esperado, o que indica que 
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provavelmente sofreram adaptação da circulação fetal no último trimestre da gestação. Estes 

são recém-nascidos magros e apresentam baixo índice ponderal ao nascer (WOLLMANN et 

al., 1998). Segundo essa classificação, as alterações corporais seguem uma sequência, 

ocorrendo inicialmente o decréscimo de peso, seguido do retardo do crescimento linear e por 

último a restrição do crescimento cefálico. 

A noção de proporcionalidade corporal em crianças com restrição de crescimento 

intraútero proposta inicialmente por Villar & Belizan (1982), na qual poderiam ser 

identificados diferentes tipos (proporcionais e desproporcionais) dependendo do momento no 

qual a oferta de suprimentos fossem diminuídas foi posteriormente criticada por Kramer et al. 

(1989). Esses autores após comparar a proporcionalidade corporal de 20.698 crianças 

pequenas e adequadas para a idade gestacional sugeriram a inexistência desta divisão e sim a 

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

acordo com a gravidade da restrição sofrida intraútero. Ramussen et al. (2006), observaram 

que a ocorrência de baixo peso ao nascer estava associada ao não aumento do diâmetro 

abdominal do feto durante o segundo semestre de gestação, o que, segundo os autores sugere 

que a restrição do crescimento fetal, em simétricos e assimétricos, inicia ainda no começo da 

gestação. 

O recém-nascido que sofreu restrição de seu crescimento dentro do útero materno 

tentará restabelecer todo o processo de crescimento logo após o nascimento, assim que 

estiverem normalizados os cuidados neonatais e pós-natais. Assim, constitui-se a aceleração 

compensatória do crescimento, que pode provocar graves efeitos em longo prazo, dentre estes 

a alteração da composição corporal, a síndrome metabólica e as doenças crônicas não 

transmissíveis (STETTLER et al., 2005).
 

 

2.3 Crescimento pós-natal 

 

O crescimento pós-natal é resultante de fatores como hereditariedade, condições 

socioeconômicas e ambientais (EICKMANN et al., 2006) e durante a infância difere quanto 

ao sexo, faixa etária e peso ao nascer. As crianças do sexo masculino apresentam maior peso e 

comprimento/altura que as do sexo feminino. O período de maior aceleração do 

desenvolvimento corporal ocorre após o nascimento durante o primeiro ano de vida, 

especificamente, de zero a seis meses, com uma desaceleração após esta idade (EICKMANN 

et al., 2006). Quanto ao peso ao nascer, alguns autores referem uma relação inversa entre o 



21 
 

ganho de peso e o tamanho ao nascimento (ONG et al., 2000; EKELUND
 
et al., 2006a) visto 

que o incremento médio ponderal e de comprimento nos primeiros meses de vida é maior nos 

recém-nascidos de baixo peso quando comparados aos de peso adequado, (EICKMANN et al., 

2006; ONG et al., 2006) com o predomínio do ganho de peso em relação ao crescimento 

linear (EICKMANN et al., 2006).  

Apesar desta aceleração, dita compensatória da restrição sofrida no período intraútero, 

(ONG et al., 2000; YANNEY
 
& MARLOW, 2004) estas crianças permanecem com menores 

índices antropométricos que àquelas que, aparentemente, não passaram por efeitos deletérios 

no período intraútero (EICKMANN et al., 2006).  

O rápido aumento do tamanho corporal ocorre quando há o restabelecimento do 

crescimento após o período de restrição deste, e tem sido reconhecido como um dos mais 

importantes fatores de risco para complicações metabólicas, devido a sua relação com o 

armazenamento de gordura corporal, principalmente, a gordura abdominal (SCHOROEDER
  

et al.,
 
1998; ONG et al., 2000),

 
sendo considerado como um possível indicador prognóstico da 

saúde do adulto (LEUNISSEN et al., 2009). 

 

Aceleração do ganho de peso 

 

O ganho acelerado de peso após o nascimento parece associar-se a maiores depósitos 

de gordura corporal (MEAS
  
et al., 2008), principalmente, naqueles neonatos que apresentam 

baixo índice ponderal mesmo tendo nascido com o peso adequado (CAMERON et al., 2003). 

Quando este ganho ultrapassa uma determinada faixa do percentil, cerca de 0,67 do desvio 

padrão na curva de crescimento, é considerado um ganho compensatório clinicamente 

significante (ONG et al., 2000).  

O fato das crianças pequenas ao nascer apresentarem aceleração compensatória no 

ganho ponderal pós-natal e as grandes para a idade gestacional demonstrarem menor ritmo de 

crescimento (ONG et al., 2000), corrobora com o pressuposto de que o risco para um ganho 

excessivo de gordura corporal pode derivar da interação entre as consequências da restrição 

do crescimento intraútero e os fatores genéticos e ambientais pós-natais (LEVY-MARCHAL
 

& CZERNICHOW, 2006).
 
A seguir, são apresentados alguns mecanismos envolvidos no 

favorecimento do aumento de peso e no acúmulo de tecido adiposo após o nascimento, 

decorrentes ou não da evidente restrição do crescimento fetal.  
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Insulina, músculo esquelético e supressão da termogênese 

 

A insulina é um hormônio anabólico secretado pelas células β das ilhotas pancreáticas 

em resposta ao aumento dos níveis circulantes de glicose após as refeições (CARVALHEIRA 

et al., 2002), sendo um dos principais fatores de crescimento tanto intra quanto extraútero. 

Entre suas funções a principal é a captação da glicose sanguínea circulante para 

armazenamento deste substrato em forma de energia. 

O músculo esquelético é responsável por cerca de 80% da captação de glicose em 

resposta a ação da insulina, além de ser um importante tecido para a produção de energia e 

controle da deposição de gordura. Observa-se que crianças que sofreram restrição do 

crescimento intraútero têm menor proporção de tecido muscular (HEIDGER et al., 1998; 

KAHN et al., 2000; GALE et al., 2000; SINGHAL et al., 2003) o que diminui a capacidade 

de captação e utilização da glicose.
 
Estas deficiências no mecanismo de captação e utilização 

da glicose causam a elevação da glicemia e, paradoxalmente, em resposta, o organismo 

aumenta a produção hepática para o suprimento de energia, o que favorece ainda mais a 

elevação da quantidade de glicose sanguínea circulante resultando em formação de gordura 

(VAAG et al., 2006). 

A ação e a sinalização de insulina no músculo esquelético parecem representar o 

mecanismo que explica a associação entre a resistência a insulina e a aceleração do ganho de 

peso. Vaag et al. (2006), através da biópsia muscular realizada em adultos que nasceram com 

peso adequado e baixo peso, verificaram diferenças na quantidade de proteínas responsáveis 

pelo transporte muscular de glicose. Outro estudo, também realizado através da biópsia do 

músculo esquelético de adultos que nasceram com baixo peso, mostrou redução na expressão 

de algumas proteínas sinalizadoras de insulina associando-se à resistência insulínica quando 

comparados com os que não sofreram restrição no período intraútero (OZANNE et al., 2005). 

Este fato favorece a retroalimentação/controle negativo causado por uma menor transmissão 

intracelular do sinal da insulina no músculo, o que resulta em um estado de hiperinsulinemia. 
 

A presença de insulina no sangue inibe a gliconeogênese e a glicogenólise, e estimula 

o acúmulo de glicogênio (reserva energética) e a síntese de glicogênio no fígado e no músculo 

(CARVALHEIRA et al., 2002). Porém, a redução de proteínas transportadoras de glicose e 

sinalizadoras de insulina no músculo esquelético, permite a suposição que, estes indivíduos 

apresentam ao mesmo tempo um estado de hiperglicemia e resistência insulínica favorecendo 

a lipogênese. 
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Jensen et al. (2002), investigaram a ação da glicose intra e extracelular entre adultos 

que nasceram com pesos baixo e adequado e observaram reduzida secreção de insulina 

naqueles que nasceram de baixo peso, o que pode levar à intolerância a glicose, favorecer a 

lipogênese e consequentemente o acúmulo de gordura e desenvolvimento da obesidade. 

Sugere-se também que a resistência insulínica estaria relacionada à desproporção entre a 

quantidade de gordura corporal em relação à massa muscular (DULLOO et al., 2002).  

A aceleração do ganho de peso por si é caracterizada por resistência à insulina e 

hiperinsulinemia. Esta pode levar ao estado de hiperfagia que suprime a produção de calor em 

alguns tecidos para que haja a formação de adipócitos. A diminuição da produção de calor 

acarreta acúmulo de gordura corporal e com isso, a distribuição da gordura centralizada e 

elevação do triglicerídeo intramiocelular e da concentração de lipídio circulante, aumentando 

a propensão à obesidade caracterizada nem sempre pelo aumento excessivo do peso corporal, 

mas pela deposição de tecido adiposo visceral e muscular. A lipogênese emite um sinal 

inibitório para o músculo esquelético que suprime a produção de calor (termogênese) e que 

redireciona mais glicose para a síntese de gordura. A própria regulação hormonal do estoque 

dos adipócitos durante a aceleração do ganho de peso, pode levar a resistência à insulina 

(DULLOO
 
et al., 2006). 

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 armazenamento de glicose em forma de glicogênio diminuirão, 

permitindo que altos níveis de glicose permaneçam circulantes. (DULLOO
 
et al., 2004). 

 

 

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 & KAGAWA, 2005). Além do envolvimento com a 

manutenção do balanço energético e de sofrer influência dependente da ingestão de alimentos, 

este hormônio parece ser afetado pela depleção do estado nutricional no período fetal (ÖNAL 

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

Önal et al. (2004) observaram que a concentração de grelina no cordão umbilical é 

inversamente relacionada com o peso e o índice de massa corporal ao nascimento, ao 

encontrarem uma maior concentração deste hormônio no cordão umbilical de crianças 

pequenas para a idade gestacional comparados com os adequados ao nascer. Farquhar et al. 
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(2003), verificaram uma maior concentração de grelina em recém nascidos que sofreram 

desnutrição intraútero, não encontrando diferença significante na concentração deste 

hormônio entre adequados e grandes ao nascer. Para estes autores, os elevados níveis de 

grelina em recém-nascidos pequenos se deve ao fato deste hormônio desempenhar uma 

função na adaptação fisiológica da desnutrição intraútero. 

Em adultos submetidos à cirurgia gástrica para redução de peso, observou-se uma 

relação inversa entre os níveis de grelina e o índice de massa corporal e entre a grelina e a 

insulina circulantes. Conforme o índice de massa corporal reduzia, a concentração de grelina 

no sangue aumentava e a de insulina diminuía, confirmando a estreita relação entre a grelina e 

a homeostase energética (HOLDSTOCK et al., 2003). Em um estudo experimental, Desai et 

al. (2004), observaram um nível elevado de grelina na prole de ratas que foram submetidas à 

restrição alimentar durante a gestação. Esta prole que sofreu desnutrição intraútero, ao nascer 

apresentou hiperfagia e permaneceu com o ganho de peso acelerado mesmo após a 

recuperação do crescimento, o que resultou em aumento de peso e gordura corporal 

comparados aos ratos nascidos do grupo controle. Para Wren et al. (2001) um aumento da 

grelina sérica em ratos causou hiperfagia e, consequentemente, o aumento do peso corporal.  

Esta associação entre o nível de grelina e o ganho de peso também é relatada em 

humanos. Segundo Iñiguez et al. (2002), a aceleração compensatória do crescimento pós-natal 

pode estar relacionada à variação do nível de grelina circulante, o que reflete o aumento do 

apetite em crianças nascidas pequenas para idade gestacional. Eles encontraram que a taxa de 

grelina após a introdução de glicose intravenosa foi positivamente correlacionado com o catch 

up em peso e com o peso corporal, aos 12 meses, em crianças que sofreram restrição do 

crescimento intraútero comparadas àquelas nascidas pequenas para idade gestacional mas que 

não apresentaram aceleração compensatória do crescimento.  

 

Balanço energético positivo e inadequação alimentar 
 

 

Para que haja o crescimento tecidual é necessário um balanço energético positivo, que 

pode ocorrer por diminuição da taxa metabólica basal, reduzindo a energia despendida, ou por 

acréscimo no consumo energético, ou ambos (KAHN
  
et al., 2000).  

O alimento oferecido em quantidade e qualidade inadequada para o recém-nascido 

altera o balanço energético do organismo, que apesar da necessidade aumentada de calorias 

por se tratar de um período de construção tecidual, sofrerá alterações muito rápidas em sua 

composição corporal, aumentando demasiadamente o número de células adiposas podendo 
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causar um desequilíbrio na proporção de tecidos corporais, o que influenciará no processo de 

captação e utilização de energia.  

Após um período restritivo de substratos energéticos, com a normalização e 

estabilização dos cuidados e da alimentação, o nível de glicose circulante no sangue se eleva 

na tentativa de preservar e armazenar energia para a reconstrução dos tecidos corporais. O 

estado de realimentação nestas condições já caracteriza um efeito metabólico semelhante ao 

estado de hiperfagia, quando comparado à privação antecedente, o que leva a uma maior 

liberação de insulina para a captação da glicose circulante (DULLOO, 2006)
 
e

 
isso favorecerá 

o rápido aumento dos adipócitos. 

É indiscutível a influência da alimentação no estado de saúde.  O consumo de uma 

dieta desequilibrada em nutrientes na infância parece interferir no ganho de peso e 

consequentemente no risco de obesidade no futuro. A alta ingestão energética nos primeiros 

meses de vida está associada ao rápido ganho de peso e ao risco de obesidade na infância 

(ONG et al., 2006). Um acompanhamento da ingestão alimentar de crianças demonstrou que 

quando alimentadas com fórmula láctea ingerem mais proteína e cerca de 15 a 20% mais 

calorias que àquelas em aleitamento materno e, mesmo após iniciarem o consumo de 

alimentos sólidos, a diferença na quantidade de calóricas e proteínas ingeridas entre estes 

grupos se mantêm. Neste mesmo estudo, foi observado que o total de energia ingerida foi 

positivamente relacionado com o ganho de peso a partir do terceiro mês de vida. As crianças 

em aleitamento materno apresentaram menor ganho de peso, porém, ganharam mais massa 

muscular por grama de proteína ingerida comparadas às alimentadas com fórmula láctea, que 

apresentaram maior ganho de massa gorda (HEINIG et al., 1993). 

A utilização metabólica de nitrogênio depende do tipo de proteína ingerida. A 

quantidade e a composição protéica do leite materno são mais próximas dos requerimentos 

nutricionais, por isso, as crianças amamentadas demonstram maior eficiência metabólica na 

utilização de nitrogênio quando comparadas às que consomem fórmulas lácteas.
 
(HEINIG et 

al., 1993). As fórmulas lácteas proporcionam maior quantidade de proteína que a real 

necessidade do metabolismo permitindo que o resíduo seja revertido em reserva energética.
. 

Koletzko et al. (2009), observaram que crianças que consumiam fórmulas com elevada 

proporção de proteína, apresentaram maior peso e índice de massa corporal aos seis meses, 

comparadas às crianças que ingeriam fórmulas de mesma densidade energética e glicídica, e 

composição semelhante de lipídeos, porém, com menor quantidade de proteína, o que sugere 

a influência da dieta hiperprotéica no aumento do peso corporal. Há também evidências da 

associação entre a elevada ingestão protéica durante os períodos de alimentação 
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complementar e início da transição para a dieta da família com elevados índices de massa 

corporal e gordura corporal em escolares. (GUNTHER et al, 2007)  

Existem indícios do benefício do aleitamento materno na prevenção de sobrepeso e 

obesidade. Um maior tempo de exposição ao aleitamento materno exclusivo demonstra um 

efeito protetor contra o sobrepeso em pré-escolares. Balaban et al. (2004) observaram que a 

prevalência de sobrepeso foi maior em pré-escolares que mamaram exclusivamente por 

menos de quatro meses comparadas aos que mamaram por quatro meses ou mais. Kalies et al. 

(2005), verificaram que o prolongamento do tempo de aleitamento materno exclusivo reduz o 

risco para o elevado ganho de peso até os 2 anos e que esta associação foi altamente dose-

dependente, visto que crianças que nunca mamaram ou que mamaram exclusivamente por 1 

mês tiveram mais de 2 vezes um elevado ganho de peso do que àquelas que foram 

amamentadas exclusivamente por seis meses ou mais.  

Quanto ao risco do ganho de peso durante a introdução da alimentação complementar, 

em um estudo multinacional/multicêntrico realizado em sete cidades de diferentes lugares do 

mundo, relatou-se não encontrar evidências do benefício ou risco da introdução de alimentos 

em crianças de elevada condição socioeconômica com idade entre 4 e 6 meses, para o ganho 

de peso neste período específico, mostrando que o peso não foi sensível ao tipo e frequência 

da introdução da alimentação complementar. Porém, segundo os autores, estes dados não 

devem ser extrapolados para populações que vivem em ambientes desfavoráveis para o 

crescimento (WHO WORKING GROUP, 2002). 

 

Tecido adiposo, leptina e adiponectina 

 

Uma das consequências da restrição do crescimento intraútero é a quantidade reduzida 

de gordura corporal ao nascer (BRIANA & MALAMITSI-PUCHNER, 2009). O tecido 

adiposo não é apenas um sítio passivo de deposição de lipídios, mas um tecido com funções 

endócrinas com vários efeitos metabólicos (HAVEL, 2000) e age como regulador dos 

hormônios derivados dos adipócitos ajustando o metabolismo corporal e a homeostase da 

energia, como no caso da sua ação sobre a liberação de leptina (BRIANA & MALAMITSI-

PUCHNER, 2009).  

A quantidade de gordura corporal é relativamente constante mesmo com as variações 

na ingestão de energia, podendo manter-se por grande período com pouca alteração, porém 

quando há redução ou privação energética ocorrendo posteriormente a realimentação, o peso 
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corporal é compensado levando ao aumento do tamanho e do número de adipócitos (HAVEL, 

2000).  

Apesar da influência que a gordura do corpo apresenta na concentração de leptina, os 

adipócitos não podem ser vistos como determinantes da concentração e da sensibilidade 

periférica a este hormônio. Em obesos, são observados altos níveis plasmáticos de leptina e, 

apesar da grande quantidade de tecido adiposo, apresentam resistência à leptina, o que permite 

a predominância da insulina na regulação da concentração sérica deste hormônio, favorecendo 

o aumento da utilização de glicose pelos adipócitos (HAVEL, 2000).  

A leptina é um hormônio anorexígeno derivado dos adipócitos que age na taxa de 

regulação corporal (SOLINAS
 

et al., 2004). No período neonatal, este hormônio esta 

associado com o peso e com o índice de massa corporal, apesar disso, no primeiro ano de 

vida, as crianças que sofreram restrição intraútero apresentam maiores níveis de leptina 

circulante quando comparadas as nascidas com peso adequado (JAQUET
  

et al., 1999). Sua 

ação na perda de peso não seria apenas no controle do apetite, mas na regulação do estoque de 

gordura e dissipação do calor pelo músculo esquelético. Apesar da termogênese no músculo 

esquelético causar um incremento direto e interdependente em 20% na taxa metabólica basal, 

experimentos demonstram que em animais submetidos à desnutrição no período intraútero, 

mesmo restabelecida a ingestão alimentar após o nascimento, estes efeitos na produção de 

calor e regulação do estoque de gordura corporal seriam inibidos por apresentarem resistência 

à leptina o que estaria associado aos altos níveis de insulina circulante (hiperinsulinemia) 

(SOLINAS
 
et al., 2004).  

A má nutrição pré-natal predispõe a alterações metabólicas que, em um ambiente 

extraútero 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 consumo de uma dieta hipercalórica do 

tipo hiperlipídica ou hiperglicídica, sendo observados altos níveis de triglicerídeos e insulina 

associados à resistência à leptina. A qualidade da dieta parece influenciar mais no ganho de 

peso do que o nível de leptina, tendo em vista que a alta ingestão energética baseada em uma 

dieta hiperlipídica acelera o ganho de peso, pois, mesmo com altos níveis plasmáticos deste 

hormônio, os animais parecem não apresentar controle na regulação da homeostase de 

energia, mas demonstram o desenvolvimento da obesidade, aumento da massa gorda corporal 

e rápido ganho de peso (KRECHOWEC et al., 2006), evidenciando que a regulação dos níveis 

de adipócitos são influenciadas pelos macronutrientes da dieta. 
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Este fato leva à hipótese de que crianças que sofreram restrição do crescimento, 

principalmente, em períodos que deveriam ter rápido aumento tecidual, seja no período pré ou 

pós-natal, desenvolvem resistência à leptina como uma resposta adaptativa, permitindo a 

perda de eficiência na regulação deste hormônio para que haja incremento no balanço 

energético, o que poderá também refletir um defeito no tecido adiposo ocasionado pelo 

sucessivo e rápido aumento de peso (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 no 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 intraútero parece afetar o metabolismo da adiponectina. 

(EVAGELIDOU et al., 2007). No cordão umbilical de crianças que sofreram restrição do 

crescimento fetal, o nível deste hormônio encontra-se diminuído comparado ao encontrado no 

cordão umbilical das que apresentam peso adequado ao nascer. (KYRIAKAKOU et al., 

2008). Além de uma menor quantidade de adiponectina em crianças que sofreram depleção 

intraútero, Cianfarani et al. (2004), perceberam níveis ainda mais baixos para aqueles 

pequenos ao nascer que apresentaram recuperação do crescimento após o nascimento.  

A concentração de adiponectina parece variar durante o crescimento pós-natal. 

Bozzola et al. (2010), avaliaram os níveis de leptina e adiponectina em crianças pequenas e 

adequadas para a idade gestacional e observaram que, para ambos os grupos de crianças, o 

nível de adiponectina aumentou no primeiro mês mas, com o aumento da idade, houve uma 

diminuição progressiva deste hormônio, enquanto que a leptina se manteve maior nos 

adequados para a idade gestacional durante todo o primeiro ano de vida. O padrão de 

isoforma de adiponectina é alterado em crianças pequenas para idade gestacional o que Ibañez 

et al. (2008) supõem ser uma estratégia adaptativa de sobrevivência preparando-os para a 

aceleração compensatória do crescimento pós-natal. 

 

2.4 Peso ao nascer e medidas corporais 

 

Apesar do pressuposto de que o baixo peso ao nascer teria uma relação inversa com o 

ganho de peso e, consequentemente com as medidas corporais em idades posteriores são 
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observados dados conflitantes para esta associação. Isto possivelmente se deve a métodos 

diferentes de classificação do estado nutricional ao nascer e ao número reduzido de estudos 

que controlam os fatores de confundimento. 

Há evidências na literatura sobre a associação do peso ao nascer com o estado 

nutricional, avaliado através do índice de massa corporal, em pré-escolares (TANAKA et al., 

2001), assim como uma forte e independente associação entre crianças com grande peso ao 

nascer e o sobrepeso e obesidade na infância (DANIELZIK et al., 2004). Para Reilly et al. 

(2005) um aumento em cada 100g do peso ao nascer é um fator de risco relacionado à 

obesidade na infância apresentando associação independente e linear com uma maior 

prevalência de obesidade aos sete anos. Contudo, Walker et al. (2001) e Joglekar et al. (2007) 

não encontraram associação entre o peso ao nascer e o peso na infância, o mesmo sendo 

observado por Botton et al. (2008) e Singhal et al. (2003) em relação ao IMC e a massa gorda 

em adolescentes. 

Para outros autores, a associação positiva entre o peso ao nascer e o estado nutricional 

em fases posteriores da vida se deve à diferença na composição corporal, demonstrando que o 

peso ao nascimento tem associação linear com a quantidade de massa magra (SINGHAL et 

al., 2003). Observa-se que a relação entre o peso ao nascer e o índice de massa corporal e a 

circunferência da cintura em jovens diminui quando o peso do recém-nascido é associado à 

quantidade de massa magra corporal (KAHN et al., 2000). Para Elia et al. (2007), um 

aumento em 1 desvio padrão no peso ao nascimento associou-se a diminuição de 1,95% de 

gordura na puberdade, encontrando que os seguimentos corporais, altura, comprimento das 

pernas e tecidos magros tendem a ser maiores quanto mais pesada for a criança.  

A programação da composição corporal intraútero parece explicar a associação 

positiva entre peso ao nascer e o maior índice de massa corporal na infância e entre o baixo 

peso ao nascer e o maior índice de massa corporal em adultos. A restrição do crescimento 

fetal programa uma menor proporção de massa muscular (SINGHAL et al., 2003), sendo 

assim, as crianças pequenas para a idade gestacional comparadas às de peso adequado ou 

grandes, apresentam menor quantidade de massa magra (HEIDGER et al., 1998; SINGHAL et 

al., 2003; KAHN et al., 2000; GALE et al., 2000), tendo o peso ao nascer uma relação direta 

com a massa muscular. Com isso, o maior peso em recém-nascidos reflete o incremento de 

tecido muscular intraútero (KAHN et al., 2000). Em crianças com baixo peso ao nascer, por 

estes apresentarem um maior ganho ponderal pós-natal, suscita a possibilidade deste maior 

incremento ser devido ao aumento de tecido adiposo.  
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O rápido aumento de peso pós-natal também apresenta uma relação com a 

proporcionalidade corporal ao nascer visto que, as crianças nascidas com peso adequado 

apresentam aceleração do crescimento quando estas são mais magras (CAMERON et al., 

2003) ou têm baixo índice ponderal ao nascer (ONG et al., 2000). 

 

2.5 Rápido crescimento ponderal e medidas corporais 

 

Independente de como é avaliado o ganho ponderal, seja por velocidade de incremento 

médio de peso por mês de vida ou por ganho de peso, em desvio padrão, para a diferença 

entre duas idades, o que se observa é uma importante associação entre o rápido ganho 

ponderal com o sobrepeso e com maiores medidas de gordura corporal em idades posteriores.  

Dados publicados na última década ressaltam que o estado nutricional de crianças 

(TANAKA
  

et al., 2001; STETTLER et al., 2002) e adultos (STETTLER et al., 2003; 

STETTLER et al., 2005) estão associados ao rápido ganho de peso após o nascimento. A 

aceleração compensatória do crescimento, ganho >0,67 desvios padrão entre duas idades, está 

associado ao maior índice de massa corporal nas idades pré-escolar (ONG et al., 2000) escolar 

(CAMERON et al., 2003) e adolescência (EKELUND
  

et al., 2006b). Para Monteiro et al. 

(2003) o aumento em 0,67 DP nos primeiros 20 meses de idade para os índices peso para 

idade, comprimento para idade e peso para comprimento, apresentou relação com o sobrepeso 

na adolescência.    

O índice de massa corporal na infância apresenta uma associação direta e positiva com 

o ganho de peso no primeiro mês de vida (TANAKA
  

et al., 2001). Em crianças não 

amamentadas, observa-se que quanto maior o incremento de peso por mês nos primeiros 

quatro meses de vida, maior a associação com o sobrepeso na idade escolar (STETTLER et al. 

2002). Já em adultos, segundo STETTLER et al. (2005), após avaliarem o crescimento 

infantil em sete ocasiões diferentes, o sobrepeso esteve associado ao ganho em 100g no peso 

na primeira semana de vida. 

Apesar do índice de massa corporal ser pouco sensível para a investigação de 

sobrepeso e obesidade, quando associado às medidas de gordura corporal, passam a ser bons 

identificadores destes riscos (JACINTO-REGO et al., 2008). Neste caso, a circunferência da 

cintura se torna um instrumento importante na identificação de gordura corporal (ONG et al., 

2000). Observa-se que as crianças que apresentam um rápido crescimento pós-natal têm 
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maiores médias de circunferência da cintura na idade pré-escolar (ONG et al., 2000; 

EKELUND
  

et al., 2006b),
 
escolar (CAMERON et al., 2003), adolescência e na vida adulta 

(LEUNISSEN et al., 2009)
 
quando comparadas com as que não apresentaram aceleração no 

crescimento. 

Para Ong et al. (2000) um rápido ganho de peso entre o nascimento e os 2 anos  esteve 

associado a maiores medidas corporais de distribuição de gordura central avaliada através da 

circunferência da cintura e ao maior percentual de gordura total em crianças aos 5 anos de 

idade. O mesmo foi observado por Cameron et al. (2003) que encontraram uma associação 

direta entre a aceleração compensatória do crescimento e uma maior média de circunferência 

da cintura na idade escolar. Maiores medidas de massa gorda e circunferência da cintura 

também foram encontradas em adolescentes acompanhados desde o nascimento, que tiveram 

um aumento ponderal > 0,67 do DP nos primeiros seis meses de vida (EKELUND
  

et al., 

2006a).  

Para Botton et al. (2008),
 
após

 
investigarem os períodos de velocidade de crescimento 

nas idades entre 0 e 5 anos, encontraram que a aceleração no ganho de peso entre o 

nascimento e os 3 meses esteve correlacionada com uma maior massa gorda e circunferência 

da cintura na adolescência. O rápido padrão de crescimento nos primeiros meses de vida 

também está associado ao risco de obesidade aos 7 anos de idade, independente do peso ao 

nascer (STETTLER et al., 2002). 

O crescimento é o indicador das condições de saúde da criança, e quando adequado 

durante o período fetal e durante a infância leva ao ganho de peso harmônico com um 

aumento proporcional entre ossos, músculos e tecido adiposo (LEITCH, 2001), mas, quando 

há aceleração descompensada neste ganho, tende-se a observar um acréscimo no tamanho das 

medidas corporais que podem acarretar ao indivíduo um maior acúmulo de gordura 

independente de este ter desenvolvido obesidade (CAMERON et al., 2003).
  

Acredita-se que o peso ao nascer e a aceleração compensatória do ganho ponderal no 

início da vida influenciem as medidas corporais de forma independente, com o peso ao nascer 

definindo a quantidade de massa magra e a aceleração compensatória do crescimento pós-

natal determinando a massa gorda em idades posteriores. Esta associação entre a menor 

proporção de tecido muscular, derivada da restrição do crescimento intraútero, e a maior 

proporção de massa gorda derivada da aceleração compensatória do crescimento, poderá 

predispor às doenças crônicas não transmissíveis no futuro. 
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3. CAPÍTULO DE MÉTODOS 
 

3.1 Local e desenho do estudo 

  

A pesquisa foi realizada na área urbana das cidades de Água Preta, Catende, Joaquim 

Nabuco, Palmares e Ribeirão localizadas na Zona da Mata Meridional de Pernambuco. Estas 

cidades apresentam semelhanças entre si em aspectos geográficos, socioeconômicos, 

demográficos e em condições de saúde, e se situam a aproximadamente 100 km do Recife. A 

Zona da Mata de Pernambuco apresenta sua economia baseada no plantio e processamento de 

cana-de-açúcar, com a maioria da população economicamente ativa trabalhando neste ofício. 

Nesta área, o índice de desenvolvimento humano no período do recrutamento para a pesquisa 

configurava-se como um dos mais baixos do Brasil, principalmente devido à sazonalidade de 

emprego e reduzida diversidade produtiva. (LIRA et al., 1996) (ASHWORTH et al., 1997). 

Este é um estudo transversal aninhado em uma coorte de crianças, recrutadas ao 

nascer, acompanhadas no 1º ano de vida e reavaliadas aos oito anos de idade.  

 

3.2 Dados da Coorte 

 

As crianças desta coorte foram recrutadas nas maternidades das cinco cidades no 

período de janeiro de 1993 a agosto de 1994.  Foram selecionadas 375 crianças nascidas a 

termo (≥37 semanas completas de gestação), sendo 163 de baixo peso ao nascer (1800 a 

2499g) e 212 de peso adequado (3000 a 3499g). Estas não apresentavam anormalidades 

congênitas e pertenciam a famílias com renda inferior a quatro salários mínimos (LIRA et al., 

1996).  

Na maternidade foram coletadas informações sobre as condições socioeconômicas e 

características maternas e, realizada avaliação antropométrica (peso e comprimento) e idade 

gestacional através do método de Capurro et al., (1978). Após a alta da maternidade, estas 

crianças foram acompanhadas todos os dias, menos aos domingos, nas primeiras oito semanas 

de vida, e em seguida, até a vigésima sexta semana, foram realizadas duas visitas semanais, 

em suas residências, por auxiliares de pesquisa treinadas para a obtenção de informações 

sobre práticas alimentares como tipo e frequência da amamentação, introdução de fórmulas 
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lácteas e a ocorrência de diarréia (LIRA et al., 1996). Novas aferições de peso e comprimento 

das crianças foram realizadas aos seis meses de idade durante a visita domiciliar.  

No período de maio de 2001 a agosto de 2002, com o objetivo de verificar o 

crescimento aos oito anos de idade, foi retomada a pesquisa de campo com a localização 

prévia dos escolares por dois técnicos do projeto, através de visita domiciliar. De início, foram 

agendadas as datas para a posterior reavaliação das condições socioeconômicas e das medidas 

corporais. No dia da avaliação, a criança era levada ao Hospital Regional de Palmares 

acompanhada por sua genitora ou responsável em veículo do projeto. Foram obtidas novas 

informações sobre as mesmas medidas antropométricas de peso, altura e acrescida a aferição 

da circunferência da cintura. Na ocasião foram reavaliadas 213 crianças, sendo 86 nascidas de 

baixo peso (BPN) e 127 nascidas com peso adequado (PAN), o que proporcionou uma perda 

de 43,2%. Entre estas, 15,4% foi devido a óbitos (17 no grupo de BPN e oito no grupo de 

PAN), 26,0% por migração e 58,6% não foram localizados. As características destas crianças 

não diferiram das que continuaram no estudo (AMORIM et al., 2010). 

Para verificar a influência do rápido ganho de peso após o nascimento nas medidas 

corporais aos oito anos, foram considerados os dados de 167 crianças, sendo 67 com BPN e 

100 com PAN, por ser esta a amostra que possuía dados antropométricos do nascimento, aos 

seis meses e aos oitos anos de idade. 

 

3.3 Variáveis do estudo 

 

Variáveis Independentes 

 

As variáveis independentes foram o peso ao nascer e o ganho ponderal entre o 

nascimento e os seis meses de idade. As crianças com baixo peso ao nascer foram 

classificadas de acordo com a proporcionalidade corporal, 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 índice comprimento para a idade < -2 escores z e IP 

 2,5; como desproporcional o recém-nascido com índice comprimento para a idade  - 2 

escores z e IP < 2,5; e como ambos os recém-nascidos com comprimento para a idade < -2 

escores z e IP < 2,5. Este último grupo de crianças, por possuir um pequeno número (n=15), 

foi analisado juntamente com o grupo classificado como proporcional (n=12). Quatro crianças 
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não foram classificadas em nenhuma dessas categorias e, portanto não foram incluídas na 

análise.  

Um ganho de peso maior que 0,67 desvios padrão, que significa a amplitude entre 

cada faixa de percentil na curva de crescimento padrão (Ex: do percentil 2 ao percentil 9, do 

9° ao 25°,do 25° ao 50° e assim por diante), foi definido como acelerado. Esta aceleração do 

crescimento é considerada, clinicamente, compensatória (ONG et al.,2000).  As curvas da 

Organização Mundial de Saúde foram utilizadas como padrão de referência para avaliar o 

índice peso para idade ao nascer e aos 6 meses, em escore z, segundo o sexo. (ANTHRO, 

2007). Para o cálculo do ganho ponderal nos primeiros seis meses de vida foi realizada a 

conversão do índice peso para idade ao nascer e aos 6 meses para o escore z e, em seguida, 

foram subtraídos os valores. A diferença obtida foi o valor considerado para o ganho de peso 

neste período. 

 

Co-variáveis 

 

As variáveis utilizadas para a caracterização da amostra relacionadas ao período do 

nascimento foram peso ao nascer, sexo, renda familiar, escolaridade e altura maternas. Do 

nascimento aos seis meses foram analisados a frequência do aleitamento materno total 

(aleitamento materno mesmo consumindo outros tipos de alimentos, leites, água ou chás), 

período de introdução de alimentos (o primeiro dia em que se iniciou o consumo de outro tipo 

de leite que não o materno) e a presença de diarréia referida pelos entrevistados neste período 

(LIRA, ET AL. 1996). 

   Aos oito anos, foram considerados os dados socioeconômicos das famílias coletados 

através de entrevista com as mães, utilizando-se um formulário com perguntas fechadas e pré-

codificadas (ANEXO I). Antes da coleta dos dados, as mães eram esclarecidas acerca da 

pesquisa e assinavam o termo de consentimento livre e esclarecido (ANEXO II). As variáveis 

avaliadas neste período foram:  

 Renda familiar per capita, sendo considerada a razão entre todos os rendimentos 

obtidos pela família no mês anterior à entrevista e o número de pessoas no domicílio. 

O valor do salário mínimo foi de R$ 180,00, que correspondeu ao que permaneceu por 

mais tempo durante a coleta dos dados;  

 Escolaridade materna, avaliada através do número de anos concluídos frequentados na 

escola;  
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 Tamanho da família, dado pelo número total de pessoas residentes em um mesmo 

domicílio; 

 Aglomerado, número de pessoas por cômodo, derivado de razão entre pessoas 

coabitantes de um mesmo domicílio e o número de cômodos; 

 Posse de geladeira, dado pela posse de geladeira em funcionamento. 

 Índice da massa corporal (IMC) materno calculado através da razão do peso (Kg) pela 

altura (m²). 

 Altura materna  

Para a medição do peso foi utilizada uma balança digital da marca Filizola, com 

capacidade para até 150Kg, registrando-se uma precisão de 0,1Kg. Para a aferição da 

altura foi utilizado um estadiômetro de escala móvel (Leicester Height Measure – CHILD 

GROWTH FOUNDATION) registrada com uma precisão de 0,1cm. As medições de peso 

e altura seguiram as recomendações adotadas pela OMS (WHO, 1995). Vinte mães não 

compareceram à entrevista o que impossibilitou a aferição antropométrica. 

 

Variáveis Dependentes 

 

O tamanho e a composição corporal da criança aos 8 anos de vida, representados pelo 

índice de massa corporal derivado das medidas de peso e altura, e pela circunferência da 

cintura (cm), respectivamente, foram considerados os desfechos do estudo. O peso e a altura 

foram aferidos com os mesmos instrumentos e critérios utilizados para os dados maternos 

citados acima. Para o cálculo do índice de massa corporal (IMC) aos 8 anos de idade foi 

utilizado o programa AnthroPlus  2007. 

A circunferência da cintura (CC) foi aferida com uma fita métrica não distensível (da 

marca LASSO – CHILD GROWTH FOUNDATION). Esta medida foi realizada com a 

criança usando roupa íntima, em pé, com o abdome relaxado, braços ao longo do corpo, pés 

juntos e com o peso do corpo dividido igualmente entre as duas pernas, verificando o ponto 

médio localizado entre a margem inferior da última costela e a crista ilíaca homolateral, 

aproximadamente ao nível da cicatriz umbilical, onde a fita envolveu o abdome entre estes 

dois pontos. A CC foi verificada em triplicata sendo considerado o resultado para esta medida 

a média dos três valores
 
(GIBSON, 2005). 
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3.4 Processamento de dados e análise estatística 

 

Realizou-se o processamento dos dados através do software Epi-Info 6.04 (CDC, 

Atlanta, USA) onde para minimizar e corrigir as inconsistências relacionadas à digitação 

utilizou-se os sub-programas CHECK e VALIDATE e para a análise dos dados o sub-

programa ANALYSIS.  

O teste do qui-quadrado foi o teste de significância utilizado na análise com variáveis 

categóricas. As variáveis dependentes, índice da massa corporal e circunferência da cintura, 

foram analisadas como variáveis contínuas. Utilizou-se o histograma para verificar a simetria 

destas variáveis visando definir o teste estatístico a ser utilizado. O teste t de Student e a 

análise de variância (ANOVA) foram empregados para averiguar as diferenças entre as 

médias, considerando um nível de significância estatística com valor de p<0,05. 

Para o controle do efeito das possíveis variáveis de confundimento foi realizada a 

análise de regressão linear múltipla, utilizando-se um modelo hierarquizado de entrada das 

variáveis. Este modelo foi previamente estabelecido considerando, através de bases 

conceituais, uma relação lógica entre as variáveis independentes e os desfechos. Todas as 

variáveis que na análise bivariada apresentaram valor de p< 0,20 foram selecionadas para a 

análise de regressão, utilizando-se o método enter do programa Statistical Packge for the 

Social Sciences, versão 15 para Windows (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). A variável peso ao 

nascer, por apresentar três categorias, foi transformada em variável ―dummy‖. Um processo de 

modelagem por blocos foi utilizado e, as variáveis que em cada modelo apresentavam p<0,10 

eram mantidas na análise. A matriz de correlação obtida entre as variáveis não detectou 

multicolinearidade, visto que os valores da correlação de Pearson foram menores que 0,55. 

Para a análise de cada desfecho, IMC e circunferência da cintura, utilizaram-se três 

blocos com a introdução em cada um deles das seguintes variáveis. O primeiro bloco foi 

composto por: ganho de peso de zero a seis meses, peso ao nascer (baixo peso proporcional e 

desproporcional), sexo e aleitamento materno total. O segundo bloco foi composto pelos 

dados socioeconômicos aos oito anos (renda familiar per capita, tamanho da família, 

escolaridade materna, aglomerado e posse de geladeira) e o terceiro bloco pelo IMC e altura 

maternos. 

 

 



37 
 

3.5 Aspectos éticos 
 

Este estudo obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências 

da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco, quando do recrutamento das crianças em 

1993 (ANEXO III) e em 2001, com as crianças aos oito anos de idade (protocolo de pesquisa 

n° 16/2001) (ANEXO IV). Os aspectos éticos foram respeitados, seguindo-se as 

recomendações contidas na Declaração de Helsinki. Os pais ou responsáveis assinaram um 

termo de consentimento informado, autorizando a participação da criança na pesquisa. 

(ANEXO II) 
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4. ARTIGO ORIGINAL 

 

Influência do peso ao nascer e do rápido crescimento pós-natal nas 

medidas corporais em escolares 

 

Resumo 

 

Objetivo: verificar a influência da proporcionalidade corporal nos nascidos com baixo peso e 

do rápido ganho de peso nos primeiros seis meses de vida no índice de massa corporal e 

circunferência da cintura em crianças na idade escolar. 

Método: estudo transversal aninhado em uma coorte de crianças acompanhadas do 

nascimento aos seis meses de idade, e reavaliadas aos oito anos. A amostra consistiu de 167 

crianças nascidas a termo (67 nascidas com baixo peso e 100 com peso adequado). 

Considerou-se aceleração compensatória do crescimento um ganho de peso nos primeiros seis 

meses maior que 0,67 desvios padrão. Os desfechos de interesse foram o índice de massa 

corporal e a circunferência da cintura aos 8 anos de idade. A análise de regressão linear 

multivariada verificou a influência do peso ao nascer e do ganho de peso no primeiro semestre 

de vida sobre esses desfechos, controlados pelo sexo, aleitamento materno total, condições 

socioeconômicas e estado nutricional materno. 

Resultados: Verifica-se através da análise de regressão linear multivariada que o baixo peso 

ao nascer, independente do tipo de proporcionalidade corporal, contribuiu significantemente 

com a redução do índice de massa corporal e da circunferência da cintura, explicando 10% da 

variação dessas medidas, enquanto que, o rápido ganho de peso nos primeiros seis meses, o 

menor tempo de amamentação, melhor condição socioeconômica e maior índice de massa 

corporal materno, contribuíram com a elevação desses desfechos.  

Conclusão: O baixo peso ao nascer influenciou negativamente, enquanto o rápido ganho de 

peso pós-natal determinou elevação do índice de massa corporal e da circunferência da cintura 

na idade escolar. 

 

Palavras chave: baixo peso ao nascer, ganho de crescimento, índice de massa corporal, 

circunferência da cintura, antropometria, composição corporal 

 

Abstract 

 

Objective: to assess the influence of body proportionality in low birth weight infants and 

rapid weight gain in the first six months of life on body mass index and waist circumference 

in children at school age. 

 Method: this is a cross sectional study nested in a cohort of children followed from birth to 

six months of age and reassessed at eight years. The sample consisted of 167 full term 

children (67 with low birth weight and 100 with appropriate weight). A weight gain in the 

first six months greater then 0,67 standard deviations was considered a catch up growth. The 
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outcomes were body mass index and waist circumference at 8 years old.  The multivariable 

linear regression analysis showed the influence of birth weight and weight gain in the first 

semester of life on these outcomes, controlled for sex, total breastfeeding, socioeconomic 

conditions and maternal nutritional status. 

Results: The multivariable linear regression analysis showed that low birth weight, regardless 

to body proportionality, contributed significantly to the reduction of body mass index and 

waist circumference, explaining 10% of the variation of these measures, whereas the rapid 

weight gain during the first six months, the shorter breastfeeding, better socioeconomic status 

and increased maternal body mass index, contributed to the increase in these outcomes. 

Conclusion: Low birth weight affected negatively, while rapid postnatal weight gain 

determined increase in body mass index and waist circumference at school age.  

 

Key words: low birth weight, catch up growth, growth, body mass index, waist 

circumference, anthropometry, body composition 

 

4.1 Introdução 

 

O aumento da prevalência de sobrepeso e da obesidade, já observado na população 

infantil, tem causado uma mudança no perfil de morbidades (BATISTA-FILHO & RISSIN, 

2003) no qual emergem as doenças crônicas não transmissíveis e a síndrome metabólica, o 

que tem motivado pesquisadores à busca de compreender os fatores que tão precocemente 

estariam envolvidos com a alteração do estado nutricional das crianças. Verifica-se nos 

achados epidemiológicos que o peso ao nascer (KAHN et al., 2000) e a velocidade de ganho 

de peso nos primeiros meses após o nascimento (ONG et al., 2000) têm sido destacados como 

alguns dos principais preditores do estado nutricional e da composição corporal em etapas 

posteriores da vida. 

A restrição do crescimento no período fetal provoca alterações orgânicas adaptativas 

que após o nascimento, contribuirão para a aceleração do ganho ponderal. Uma das 

consequências da adaptação do feto à restrição do crescimento intraútero é o baixo peso ao 

nascer. Estes recém-nascidos quando apresentam acometimento do comprimento, perímetro 

cefálico e peso 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). Segundo essa classificação, as alterações corporais seguem uma 

sequência, observando-se inicialmente o decréscimo de peso, o qual é seguido da restrição do 

crescimento linear e por último do crescimento cefálico. O tipo de proporcionalidade corporal 

da criança com baixo peso ao nascer vai depender do período de restrição que o feto sofreu 

intraútero. (KRAMER ET AL., 1990) 
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  O recém-nascido de baixo peso apresenta uma menor proporção de massa magra, o 

que interfere na produção de calor corporal (VAAG et al., 2006) e na ação e sinalização da 

insulina (OZANNE ET AL., 2005). Também é observada alteração na concentração de 

hormônios relacionados ao controle do apetite, como maior concentração de grelina (ÖNAL, 

et al. 2004), maior resistência à leptina (JAQUET ET al, 1999) e redução da concentração da 

adiponectina (KYRIAKAKOU et al., 2008). Estes fatores podem estar associados ao rápido 

ganho de peso pós-natal. O ritmo do ganho ponderal pode ser influenciado também pela 

ingestão alimentar inadequada. As crianças alimentadas com fórmula láctea ingerem mais 

proteínas e calorias que àquelas em aleitamento materno exclusivo o que é positivamente 

associado a um peso mais elevado aos seis meses de idade (KOLETZKO et al., 2009). 

É incontestável a influência do crescimento peri-natal adequado na prevenção dos 

agravos à saúde, no entanto, há ainda a necessidade de se investigar a contribuição do baixo 

peso ao nascer em relação à proporcionalidade corporal (proporcionais e desproporcionais) e 

da aceleração do crescimento pós-natal, em crianças de baixa condição socioeconômica, no 

tamanho e composição corporal durante a infância. Portanto, este estudo tem por objetivo 

verificar a influência do peso ao nascer, da proporcionalidade corporal nas crianças nascidas 

com baixo peso e da aceleração compensatória do crescimento nos primeiros seis meses de 

vida no índice de massa corporal e na circunferência da cintura na idade escolar. 

 

4.2 Método 

 

A pesquisa foi realizada na área urbana das cidades de Água Preta, Catende, Joaquim 

Nabuco, Palmares e Ribeirão, localizadas à aproximadamente 120 Km de Recife, na Zona da 

Mata de Pernambuco, região Nordeste do Brasil.  Estas cidades se assemelham em aspectos 

geográficos, socioeconômicos, demográficos e em condições de saúde. Apresentam uma 

reduzida diversidade produtiva, baseada no plantio e processamento de cana-de-açúcar, cuja 

maioria da população economicamente ativa trabalha neste ofício. (LIRA et al., 1996).  

Este é um estudo de corte transversal aninhado em uma coorte cujo objetivo foi 

verificar a dinâmica de crescimento e desenvolvimento de crianças recrutadas ao nascer, 

acompanhadas nos primeiros meses de vida e reavaliadas aos oito anos de idade. Entre janeiro 

de 1993 a agosto de 1994, foram selecionadas 375 crianças nascidas a termo, sendo 163 com 

baixo peso (1800 a 2499g) e 212 com peso adequado (3000 a 3499g). Para cada criança com 

baixo peso ao nascer (BPN) pareava-se o recém-nascido seguinte, com peso adequado (PAN) 
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e do mesmo sexo. Nas primeiras 24 horas de vida, eram avaliadas a idade gestacional, através 

do método de Capurro et al. (1978), e as medidas antropométricas de peso e comprimento. 

Obtinham-se, através de entrevista, informações sobre as condições socioeconômicas e 

características maternas. Após a alta, iniciava-se o acompanhamento domiciliar diário destas 

crianças, menos aos domingos, durante as primeiras 8 semanas de vida e em seguida, até a 

vigésima sexta semana, realizavam-se duas visitas semanais. Neste período foram obtidas 

informações sobre o tipo e frequência da amamentação, introdução de fórmulas lácteas e a 

ocorrência de diarréia (LIRA et al., 1996). Aos seis meses foram realizadas
 
novas aferições de 

peso e comprimento das crianças durante a visita domiciliar. 

No período de maio de 2001 a agosto de 2002, foram localizadas 213 crianças aos 

oito anos de idade sendo 86 com BPN e 127 com PAN, proporcionando uma perda de 43,2%. 

Entre estas, 15,4% foi devido a óbitos (17 no grupo de BPN e oito no grupo de PAN), 26,0% 

por migração e 58,6% não foram localizados. As características destas crianças não diferiram 

das que continuaram no estudo (AMORIM et al., 2010). Neste momento foi aferido o peso, 

altura e circunferência da cintura. Foram obtidas informações sobre a atual condição 

socioeconômica, coletadas através de um formulário com perguntas fechadas e pré-

codificadas em entrevista com as mães. Para a avaliação da influência do crescimento pós-

natal nas medidas corporais aos oito anos foram considerados os dados de 167 crianças, 67 

com BPN e 100 com PAN, por ser esta a amostra que possuía informações do nascimento aos 

seis meses e aos oitos anos de idade.  

As variáveis explanatórias de interesse foram o peso ao nascer e o ganho ponderal 

entre o nascimento e os seis primeiros meses de idade. As crianças com baixo peso ao nascer 

foram classificadas de acordo com a proporcionalidade corporal, 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 índice comprimento para a idade < -2 

escores z e IP  2,5; como desproporcional o recém-nascido com índice comprimento para a 

idade  - 2 escores z e IP < 2,5; e como ambos os recém-nascidos com comprimento para a 

idade < -2 escores z e IP < 2,5. Este último grupo de crianças, por possuir um pequeno 

número (n=15), foi analisado juntamente com o grupo classificado como proporcional (n=12). 

Quatro crianças não foram classificadas em nenhuma dessas categorias e, portanto não foram 

incluídas na análise.  

O ganho ponderal maior que 0,67 desvios padrão (DP) que significa a amplitude 

entre cada faixa de percentil na curva de crescimento padrão, foi considerado uma aceleração 

compensatória do crescimento (ONG et al., 2000). As curvas da Organização Mundial de 
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Saúde através do Anthro 2007, foram utilizadas como padrão de referência para avaliar o 

índice peso para idade ao nascer e aos 6 meses de idade em escore z. Para o cálculo da 

aceleração compensatória do crescimento nos primeiros seis meses considerou-se o resultado 

em DP, da diferença entre o peso aos seis meses e o peso ao nascimento. 

   As variáveis que caracterizaram a amostra no período do nascimento foram: o peso ao 

nascer (baixo peso proporcional e desproporcional e peso adequado), sexo, renda familiar, 

escolaridade e altura materna. Entre zero e seis meses, foram considerados a frequência de 

aleitamento materno total (número de dias em aleitamento materno mesmo consumindo 

outros tipos de alimentos, leites, água ou chás), o período da introdução de fórmula láctea e a 

ocorrência de diarréia. Aos oito anos, consideraram-se as condições socioeconômicas 

representados pela renda familiar per capita, escolaridade materna, tamanho da família, 

aglomerado (razão entre pessoas coabitantes de um mesmo domicílio e o número de 

cômodos), posse de geladeira em funcionamento e o estado nutricional materno (índice de 

massa corporal e altura).  

Para a medição do peso foi utilizada uma balança digital da marca Filizola, com 

capacidade para até 150Kg, registrando-se uma precisão de 0,1kg. A altura foi aferida 

utilizando-se um estadiômetro de escala móvel (Leicester Height Measure – CHILD 

GROWTH FOUNDATION) registrada com uma precisão de 0,1cm. Para ambas as medidas 

foram adotadas as normas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (1995). 

As variáveis dependentes foram o IMC e a circunferência da cintura da criança aos 

oito anos. O peso e a altura dos escolares foram aferidos com os mesmos instrumentos e 

critérios utilizados para os dados maternos. Para o cálculo do IMC aos 8 anos foi utilizado o 

programa AnthroPlus 2007. Conferiu-se, em triplicata, a circunferência da cintura (CC) com 

uma fita métrica não distensível (LASSO – CHILD GROWTH FOUNDATION) conforme 

recomendações de Gibson (2005), assumindo o resultado da média dos três valores
 
. 

Os dados foram processados através do software Epi-Info 6.04 (CDC, Atlanta, USA) 

e para minimizar e corrigir as inconsistências relacionadas à digitação utilizou-se os sub-

programas CHECK e VALIDATE e para a análise dos dados, o sub-programa ANALYSIS. O 

qui-quadrado foi utilizado como teste de significância na análise entre as variáveis 

categóricas. As variáveis dependentes foram analisadas como contínuas e verificou-se a 

simetria destas através do histograma visando definir o teste estatístico a ser utilizado. O teste 

t de Student e a análise de variância (ANOVA) foram empregados para averiguar as 

diferenças entre as médias. Considerou-se um nível de significância estatística com valor de 

p<0,05.  



43 
 

O controle do efeito das possíveis variáveis de confundimento foi realizado através 

da análise de regressão linear múltipla. Utilizou-se um modelo hierarquizado de entrada das 

variáveis, previamente estabelecido, considerando uma relação lógica entre as exposições e os 

desfechos, segundo bases conceituais. Nessa análise, foram selecionadas as variáveis que 

apresentaram valor de p< 0,20 na análise bivariada, e foi utilizado o programa Statistical 

Packge for the Social Sciences, versão 15 para Windows (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). 

Todas as variáveis explanatórias foram tratadas como categóricas. A variável peso ao nascer, 

por apresentar três categorias, foi transformada em variável ―dummy‖. Foi empregado um 

processo de modelagem por blocos utilizando-se o método enter. As variáveis que 

apresentavam p<0,10 eram mantidas no modelo. A matriz de correlação obtida entre as 

variáveis não detectou multicolinearidade, visto que os valores da correlação de Pearson 

foram menores que 0,55. 

 Para a análise de cada desfecho, IMC e circunferência da cintura, utilizaram-se três 

blocos com a introdução em cada um deles das seguintes variáveis. O primeiro bloco foi 

composto das variáveis: ganho de peso de zero a seis meses, peso ao nascer (baixo peso 

proporcional e desproporcional), sexo e aleitamento materno total. O segundo bloco foi 

composto pelos dados socioeconômicos aos oito anos (renda familiar per capita, tamanho da 

família, escolaridade materna, aglomerado e posse de geladeira) e o terceiro bloco pelo IMC e 

altura maternos.  

O estudo obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da 

Saúde da Universidade Federal de Pernambuco, quando do recrutamento das crianças em 

1993 e em 2001, aos oito anos de idade. Os pais ou responsáveis assinaram um termo de 

consentimento informado, autorizando a participação da criança na pesquisa. 

 

4.3 Resultados 

 

A tabela 1 mostra que dentre as crianças avaliadas, 38,7% nasceu com baixo peso 

(16,6% proporcional e 22,1% desproporcional), 41,9% apresentou ganho ponderal 

compensatório nos primeiros 6 meses de idade e 58,1% eram do sexo feminino. Mamaram 

por menos de 40 dias 26,4% das crianças e a ocorrência de diarréia foi referida por 60,5% das 

mães durante o acompanhamento nos seis primeiros meses. O ganho ponderal compensatório 

foi significantemente maior entre os nascidos com baixo peso, com o maior percentual entre 

os desproporcionais e, nos filhos de mães com melhor escolaridade.  
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A tabela 2 evidencia que as médias do IMC e CC nos escolares foram 

significantemente menores entre as crianças nascidas com baixo peso e maiores nas que 

apresentaram aceleração compensatória no ganho de peso. Ao se analisar a velocidade do 

ganho de peso nos primeiros seis meses em relação ao peso ao nascer observa-se uma 

tendência para o rápido ganho de peso influenciar positivamente as médias de IMC e CC na 

idade escolar independente do peso ao nascer. As crianças do sexo masculino e as que 

mamaram por um tempo inferior a 40 dias também apresentaram médias significantemente 

mais elevadas de IMC e CC. O mesmo foi observado entre as crianças pertencentes a famílias 

com melhores condições socioeconômicas e cujas mães possuíam índice de massa corporal 

≥25,0 Kg/m
2
. Crianças filhas de mães com altura ≥ 150 cm apresentaram maiores médias de 

circunferência da cintura.  

As tabelas 3 e 4 mostram que as crianças nascidas de baixo peso apresentaram 

significantemente redução do IMC e CC aos oito anos. As que tiveram um ganho 

compensatório de peso nos primeiros seis meses, tempo mais curto de aleitamento materno 

total, melhor renda familiar per capita e cujas mães tinham maior IMC apresentaram elevação 

do IMC e CC na idade escolar. O baixo peso ao nascer foi a variável que melhor explicou a 

variação do IMC e da CC na idade escolar (10%) seguida dos que tiveram maior aceleração 

no ganho de peso nos primeiros seis meses de vida, explicando 4,2% da variação do IMC e 

5,8% da variação da CC. Juntas as variáveis explicaram 25,1% da variação do IMC e 30,8% 

da variação da CC. 
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Tabela 1 – Características das crianças e famílias em relação ao ganho de peso nos primeiros 

seis meses de vida. 

 

Variáveis 

Ganho de peso em escore z (0 a 6 meses) 

  ≤ 0,67 DP > 0,67 DP  

N (%) n=97 (%) n=70 (%) P 

Ao nascer        

        

- Peso*        

BP proporcional  27 (16,6) 13 (13,8) 14 (20,3) <0,001 

BP desproporcional  36 (22,1)  9  (9,6) 27 (39,1)  

Adequado  100 (61,3) 72 (76,6) 28 (40,6)  

        

- Sexo        

Masculino 70 (41,9) 37 (38,1) 33 (47,1) 0,32 

Feminino 97 (58,1) 60 (68,9) 37 (52,9)  

        

- Renda familiar (SM)        

≤ 1 93 (55,7) 57 (58,7) 36 (51,4) 0,14 

1,01 – 2,0 51 (30,5) 31 (32,0) 20 (28,6)  

> 2,0 23 (13,8) 9 (9,3) 14 (20,0)  

        

- Escolaridade materna (anos)        

< 4 30 (18,0) 23 (23,7) 7 (10,0) 0,04 

≥ 4  137 (82,0) 74 (76,3) 63 (90,0)  

        

- Altura materna (cm)        

<150 38 (22,8) 26 (26,8) 12 (17,1) 0,20 

≥150 129 (77,2) 71 (73,2) 58 (82,9)  

        

0-6 meses        

        

- Aleitamento materno total (dias)       

< 40 44 (26,4) 27 (27,8) 17 (24,3) 0,60 

≥ 40 123 (73,6) 70 (72,2) 53 (75,7)  

        

- Introdução de outro leite (dias)       

≤ 30 116 (69,5) 68 (70,1) 48 (68,6) 0,96 

> 30 51 (30,5) 29 (29,9) 22 (31,4)  

        

- Diarréia (dias)        

Não 66 (39,5) 36 (37,1) 30 (42,9) 0,57 

1-6 56 (33,5) 32 (33,0) 24 (34,3)  

≥ 7 45 (27,0) 29 (29,9) 16 (22,8)  
*n=163 BP=Baixo Peso; SM=Salário Mínimo 
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Tabela 2 – Variáveis da criança ao nascer e aos seis meses, socioeconômicas aos oito anos e 

maternas e, as médias do índice de massa corporal e da circunferência da cintura aos oito 

anos. 

 

Variáveis 

MEDIDAS AOS OITO ANOS 

  IMC (Kg/m²) Circunferência da 

cintura (cm) 

N=167 (%) Média (DP) p Média (DP) P 

Ao Nascer        

- Peso*       

BP proporcional 27 (16,6) 15,0 (1,5) 0,02 55,0 (2,8) 0,006 

BP desproporcional 36 (22,1) 15,4 (2,5)  57,7 (6,3)  

Adequado 100 (61,3) 16,2 (2,4)  59,1 (6,3)  

- Sexo       

Feminino 97 (58,1) 15,4 (1,9) 0,01 56,9 (4,8) 0,004 

Masculino  70 (41,9) 16,3 (2,8)  59,5 (7,1)  

0-6 meses       

- Peso ao nascer vs ganho de peso (DP)      

BP com ganho ≤0,67 25 (15,0) 14,5 (1,2) <0,001 54,1 (3,3) <0,001 

BP com ganho >0,67 42 (25,1) 15,6 (2,3)  57,8 (5,6)  

PA com ganho ≤0,67 72 (43,1) 15,7 (2,0)  57,8 (5,3)  

PA com ganho >0,67 28 (16,8) 17,4 (3,0)  62,5 (7,6)  

- Ganho de peso/idade (DP)       

≤0,67  97 (58,1) 15,4 (1,9) 0,01 56,8 (5,1) 0,005 

>0,67 70 (41,9) 16,3 (2,7)  59,7 (6,8)  

- Aleitamento materno total (dias)      

≥ 40  123 (73,6) 15,6 (2,1) 0,04 57,3 (5,1) 0,007 

< 40  44 (26,4) 16,4 (2,7)  60,1 (7,7)  

- Diarréia (dias)       

Não 66 (39,5) 15,6 (2,1) 0,39 57,5 (5,1) 0,39 

1-6 56 (33,5) 16,2 (2,7)  58,9 (7,1)  

≥7 45 (27,0) 15,6 (2,2)  57,6 (5,8)  

Aos oito anos       

- Renda familiar per capita (SM)       

<0,50 114 (68,3) 15,4 (2,0) 0,002 57,1 (4,7) 0,03 

≥0,50 53 (31,7) 16,6 (2,8)  60,1 (7,8)  

- Escolaridade materna (anos)       

0-4 72 (43,1) 15,3 (2,0) 0,03 56,7 (4,5) <0,001 

≥5 95 (56,9) 16,2 (2,5)  59,0 (6,8)  

- Pessoas na família        

≥ 7  41 (24,6) 15,0 (1,3) 0,01 55,7 (2,6) 0,004 

< 7  126 (75,4) 16,1 (2,5)  58,8 (6,6)  

- Aglomerado (pessoas/domicílio)       

≥ 2 49 (29,3) 15,2 (1,3) 0,04 56,6 (3,1) 0,05 

< 2 118 (70,7) 16,1 (2,6)  58,8 (6,8)  

- Posse de geladeira       

Não  42 (25,2) 15,2(1,3) 0,04 56,2 (3,3) 0,02 

Sim  125 (74,8) 16,0(2,5)  58,6 (6,6)  

-IMC materno (Kg/m²)**       

<25,0 69 (48,3) 15,4 (2,2) 0,03 57,0 (5,4) 0,03 

≥25,0 74 (51,7) 16,3 (2,6)  59,3 (6,9)  

-Altura materna (cm)       

<150 38 (22,7) 15,3 (1,4) 0,14 56,0 (3,1) 0,02 

≥150 129 (77,3) 16,0 (2,5)  58,6 (6,5)  

*n=163; **n=143 BP=Baixo Peso; PA=Peso Adequado; SM=Salário Mínimo; DP=Desvio Padrão 
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Tabela 3 – Regressão linear de fatores associados com o índice de massa corporal de crianças 

aos oito anos de idade. 

 

 

Variáveis
c 

 

Índice de Massa Corporal aos 8 anos (kg/m²) 
β

 a 

Não 

ajustado 

 

P 

β 

Ajustado 

 

 

[IC 95%] 

 

P 

 

R² % 
b 

Modelo 1       

Ganho de peso/idade 0 a 6 

meses (>0,67 DP) 

 

 

0,9 

 

0,01 

 

1,4 

 

[0,7 : 2,2] 

 

<0,001 

 

4,2 (4,2) 

Baixo peso proporcional 

 

-1,0 0,05 -1,3 [-2,2 : -0,3] 0,01 3,4 (7,6) 

Baixo peso desproporcional 

 

-0,6 0,17 -1,6 [-2,5 : -0,6] 0,001 7,0 (14,6) 

Sexo (masculino) 

 

0,9 0,01 0,7 [0,03 : 1,4] 0,04 1,6 (16,2) 

Aleitamento materno total 

(<40 dias) 

 

0,8 

 

0,04 

 

0,8 

 

[0,05 : 1,6] 

 

0,04 

 

2,6 (18,8) 

       

Modelo 2       

Renda familiar per capita 

(≥0,50 SM) 

 

1,2 

 

0,003 

 

0,9 

 

[0,2 : 1,6] 

 

0,02 

 

3,5 (22,3) 

       

Modelo 3       

IMC materno (≥25 Kg/m²) 0,9 0,03 0,9 [0,1 : 1,6] 0,03 2,8 (25,1) 

Modelo 2: Ajustado por tamanho da família, escolaridade materna, aglomerado e posse de geladeira 

Modelo 3: Ajustado por altura materna 
a
 Coeficiente de regressão não padronizado 

b
 Coeficiente de determinação  

c 
Categorias de referência para as variáveis categóricas: ganho de peso/idade:<0,67DP; baixo peso 

proporcional:baixo peso desproporcional e peso adequado; baixo peso desproporcional: baixo peso proporcional 

e peso adequado; sexo: feminino; aleitamento materno total: ≥ 40 dias; renda familiar per capita <0,50 SM; IMC 

materno <25,0 Kg/m
2
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Tabela 4 - Regressão linear de fatores associados com a circunferência da cintura de crianças 

aos oito anos de idade. 

 

 

Variáveis
c 

 

Circunferência da Cintura aos 8 anos (cm) 

 

β
 a 

Não 

ajustado 

 

P 

β 

Ajustado 

 

 

[IC 95%] 

 

P 

 

R² % 
b 

 

Modelo 1       

Ganho de peso/idade 0 a 6 m 

(>0,67 DP) 

 

 

2,9 

 

0,002 

 

4,0 

 

[2,1 : 5,9] 

 

<0,001 

 

5,8 (5,8) 

Baixo peso proporcional 

 

-3,7 0,003 -4,2 [-6,7 : -1,8] 0,001 5,9 (11,7) 

Baixo peso desproporcional 

 

-0,5 0,67 -3,3 [-5,6 : -1,0] 0,005 4,8 (16,5) 

Sexo (masculino) 

 

2,6 0,006 2,0 [0,2 : 3,7] 0,03 1,9 (18,4) 

Aleitamento materno total 

(<40 dias) 

 

2,8 

 

0,008 

 

2,5 

 

[0,6 : 4,4] 

 

0,01 

 

3,7 (22,1) 

       

Modelo 2       

Renda familiar per capita 

(≥0,50 SM) 

 

3,1 

 

0,002 

 

2,4 

 

[0,6 : 4,2] 

 

0,01 

 

4,4 (26,5) 

       

Modelo 3       

IMC materno (≥25 Kg/m²) 

 

2,3 0,03 2,5 [0,6 : 4,4] 0,01 3,4 (29,9) 

Altura materna (≥150 cm) 2,7 0,02 1,5 [-0,8 : 3,9] 0,20 0,9 (30,8) 

Modelo 2: Ajustado por tamanho da família, escolaridade materna, aglomerado e posse de geladeira 
a
 Coeficiente de regressão não padronizado. 

b
 Coeficiente de determinação. 

c 
Categorias de referência para as variáveis categóricas: ganho de peso/idade:<0,67DP; baixo peso 

proporcional:baixo peso desproporcional e peso adequado; baixo peso desproporcional: baixo peso proporcional 

e peso adequado; sexo: feminino; aleitamento materno total: ≥ 40 dias; renda familiar per capita <0,50 SM; IMC 

materno <25,0 Kg/m²; altura materna <150 cm 
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4.4 Discussão 

 

Este estudo apresenta a vantagem da confiabilidade da coleta prospectiva dos dados, 

com registro de informações que seguiram rigorosos critérios metodológicos, com intuito de 

minimizar possíveis vieses de informação. Por outro lado, como todo estudo longitudinal, 

apresenta a limitação das perdas durante o seguimento. Estas perdas foram devidamente 

registradas e se devem principalmente à baixa condição socioeconômica e à sazonalidade de 

emprego característica da principal economia desenvolvida na região, o que determinou um 

elevado índice de emigração. Porém, a homogeneidade das características da amostra permitiu 

que estas perdas apresentassem pouca interferência nos resultados, não demonstrado diferença 

entre os grupos que se mantiveram e que saíram do estudo (AMORIM et al., 2010).   

As crianças nascidas com baixo peso apresentaram menores médias de índice de 

massa corporal e circunferência da cintura aos oito anos. Nestas mesmas crianças, observou-

se que, proporcionais e desproporcionais apresentaram semelhante redução para o IMC com 

forte contribuição do baixo peso desproporcional para a explicação no modelo de regressão 

linear múltipla. Já para a média da circunferência da cintura, observou-se que o déficit foi 

menor nos desproporcionais, o que pode refletir um maior acúmulo de gordura corporal após 

o nascimento, visto que este foi o grupo com maior proporção de crianças que apresentaram 

rápido ganho de peso entre 0 e 6 meses. 

Estes resultados mostram que o comprometimento corporal causado pela restrição do 

crescimento do feto, afeta em longo prazo o estado nutricional do indivíduo e que pode existir 

uma diferença nos componentes corporais entre proporcionais e desproporcionais durante o 

crescimento fetal, o que vai interferir no ritmo de crescimento após o nascimento. 

Para Heidger et al. (1998) e Lima et al. (2011), as crianças com baixo peso ao nascer 

apresentam menores medidas corporais devido à menor quantidade de tecido muscular, 

determinada pela restrição do crescimento intraútero. A hipótese de que o crescimento fetal 

programa a massa muscular foi reforçada por Singhal et al. (2003) ao encontrarem uma 

associação positiva entre o peso ao nascer e a massa magra corporal em adolescentes. 

Observa-se também que a associação do peso ao nascer com o IMC e circunferência 

da cintura de adultos jovens diminui substancialmente ao se analisar conjuntamente a 

proporção dos tecidos ósseo e muscular, o que segundo Kahn et al. (2000), reflete que maior 

peso ao nascer está associado a um maior incremento de tecido muscular em relação a 

proporção de gordura corporal, e isto é ratificado ao observar que, quanto maior o peso ao 

nascer maiores são os segmentos corporais; altura, comprimento das pernas e tecidos magros 
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(ELIA et al., 2007), podendo ser observada esta associação positiva entre o tamanho corporal 

ao nascer e o tecido muscular mesmo na idade adulta (GALE et al., 2000). 

Alguns estudos mostram uma relação positiva entre o entre o peso ao nascer e o 

sobrepeso (DANIELZIK et al., 2004) ou obesidade (REILLY et al., 2005) avaliados através 

do IMC em fases posteriores da vida. Para Monteiro et al. (2003), o sobrepeso em 

adolescentes foi linearmente associado com o peso ao nascimento e, a baixa prevalência deste 

agravo foi observada naqueles que sofreram restrição do crescimento intraútero, mesmo após 

ajustado pelas variáveis socioeconômicas e maternas. 

Apesar do baixo peso ao nascer ser um fator determinante para um menor tamanho 

corporal, em alguns estudos não se observa associação entre o peso do recém-nascido e o 

estado nutricional na infância (WALKER et al., 2001; JOGLEKAR et al., 2007; BOTTON et 

al., 2008). Contudo, no estudo realizado por Meas et al. (2008), o baixo peso ao nascer esteve 

associado a um maior ganho de tamanho e composição corporal, ao observarem após oito 

anos de acompanhamento, um maior incremento no IMC, circunferência da cintura e 

percentual de gordura em adultos jovens nascidos de baixo peso quando comparados aos de 

peso adequado. Esses autores concluíram que o maior ganho nessas medidas na idade adulta 

foi uma consequência da restrição do crescimento intraútero.  

Estes resultados controversos quanto à associação entre o peso ao nascer e as medidas 

corporais, possivelmente, se deve ao fato que as crianças pequenas para a idade gestacional 

comparadas às adequadas e grandes, desenvolveram uma menor quantidade de massa magra 

durante o crescimento fetal (HEIDGER et al., 1998; GALE et al., 2000; KAHN et al., 2000; 

SINGHAL et al., 2003) o que compromete o tamanho corporal até certo período da vida, 

porém, com a influência da menor proporção de tecido muscular na ação e sinalização da 

insulina o que determinará altos níveis de glicose circulantes (VAAG et al., 2006) e, 

consequentemente, maior ganho de peso corporal, àqueles que têm baixo peso ao nascer, 

dependendo da contribuição dos fatores pós-natais, poderão apresentar maiores medidas no 

futuro, decorrentes de um maior depósito de gordura. 

No que concerne a aceleração compensatória de ganho de peso, esta foi 

significantemente associada às crianças nascidas com baixo peso, especialmente entre os 

desproporcionais, e filhos de mães com melhor escolaridade. Este rápido crescimento após o 

nascimento determinou maiores medidas de IMC e circunferência da cintura aos oito anos e, 

apesar da associação negativa com o peso ao nascer, também foi observado entre as crianças 

nascidas com peso adequado.  
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O rápido crescimento pós-natal em neonatos com peso adequado é verificado quando 

estas crianças são mais magras (CAMERON et al., 2003) ou têm baixo índice ponderal ao 

nascer (ONG et al., 2000). Isto indica que, apesar destas crianças não mostrarem evidências 

da restrição do crescimento intraútero, durante o período pós-natal demonstram uma tentativa 

orgânica de recuperação de um potencial genético que deixou de ser atingido durante o 

período fetal, apresentando um ganho de peso mais rápido, que pode estar associado ao 

aumento no depósito de gordura corporal.  

Alguns mecanismos favorecem a aceleração compensatória do crescimento após o 

nascimento, principalmente nos pequenos ao nascer. A menor proporção de massa magra 

diminui a termogênese, o que manterá em níveis mais baixos a taxa metabólica basal e, assim 

como a interferência na ação e sinalização da insulina na captação de glicose, proporcionará 

maiores níveis de glicose circulante (VAAG et al., 2006) o que favorece o anabolismo. 

Também é observado que no cordão umbilical de crianças pequenas ao nascer há uma maior 

concentração de grelina (ÖNAL et al., 2004), hormônio orexígeno, o que contribui para a 

hiperfagia após o nascimento.  

Uma menor quantidade de gordura corporal comumente verificada nos pequenos ao 

nascer (BRIANA et al., 2009), também influencia no ganho de peso após o nascimento, pois o 

tecido adiposo age como regulador de hormônios como a leptina, que tem função na 

homeostase da energia por ser um hormônio anorexígeno (BRIANA et al., 2009) e, apesar de, 

paradoxalmente, encontrar-se elevado em crianças com baixo peso ao nascer, estas parecem 

apresentar resistência a este hormônio (SOLINAS et al., 2004).  

Outro hormônio derivado dos adipócitos e com função no controle do ganho de peso é 

a adiponectina (BERG et al., 2002). Sua concentração no cordão umbilical de recém-nascidos 

pequenos para a idade gestacional encontra-se diminuída (KYRIAKAKOU et al., 2008), o 

que sugere que estas crianças apresentam baixo controle no ganho de peso corporal, por isso, 

o rápido aumento de peso corporal após o nascimento. 

Na literatura são concordantes os achados entre a associação da aceleração 

compensatória do crescimento com maiores medidas corporais em diferentes fases da vida. O 

ganho ponderal >0,67 DP é um marcador de risco para a síndrome metabólica (EKELUND et 

al., 2006a) e está associado a maiores índice de massa corporal e circunferência da cintura nas 

idades pré-escolar (ONG et al., 2000), escolar (CAMERON et al., 2003) e na adolescência 

(EKELUND et al., 2006a).  

Os períodos de tempo utilizados na avaliação da aceleração compensatória do 

crescimento são variados entre os estudos, mas apresentam resultados semelhantes quando 
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associados ao tamanho e composição corporal. Neste sentido, verificou-se uma associação 

positiva entre o rápido crescimento nos primeiros seis meses de vida com aumento do risco de 

sobrepeso aos 4 anos (DENISON et al., 2006). Para Hui et al. (2008), o ganho de peso entre 0 

e 3 meses esteve associado a um índice de massa corporal mais elevado aos 7 anos, o que para 

Leunissen et al. (2009), esteve relacionado a uma maior circunferência da cintura em adultos.  

Em uma coorte realizada com crianças nascidas a termo, o rápido crescimento pós-

natal associou-se a valores mais elevados do índice de massa corporal aos 6 anos e, crianças 

classificadas como grandes ao nascer tiveram um menor ganho de peso após o nascimento 

(KARAOLIS-DANCKER et al., 2008). A relação entre o maior tamanho ao nascimento e o 

menor crescimento pós-natal foi vista por Ong et al. (2000) como determinante de menores 

medidas de gordura corporal aos 5 anos. O mesmo foi verificado por Elia et al. (2007) ao 

observar que crianças nascidas com peso acima de um 1 desvio padrão apresentaram 

diminuição de gordura corporal na infância. A associação entre a velocidade de crescimento 

pós-natal e o sobrepeso na infância parece ser independente do peso ao nascer (STETTLER et 

al., 2002). 

O efeito combinado entre a restrição do crescimento intraútero e a aceleração 

compensatória do crescimento influenciando no aumento do tamanho corporal como sugerem 

Barker et al. (2002) não foi observado nas crianças desta pesquisa, provavelmente, por ser a 

idade escolar muito precoce para a identificação das consequências da somação destes fatores, 

ou pelo fato de ser esta uma população de precária condição socioeconômica, que em países 

em desenvolvimento ainda é um importante determinante do déficit de peso (OLIVEIRA et 

al., 2006) e de massa magra (LIMA et al., 2001). Nesta mesma população, Amorim et al. 

(2010), verificaram déficits de peso e altura para idade associados a piores condições 

socioeconômicas.  

Mesmo não evidenciando o efeito combinado entre o baixo peso ao nascer e o rápido 

ganho de peso na determinação de maiores medidas corporais aos oito anos, ao ser 

estratificado o peso ao nascer em relação à aceleração compensatória do crescimento 

constatou-se a influência desta aceleração nas médias de índice de massa corporal e 

circunferência da cintura nos grupos com peso baixo e adequado, ao ponto das médias dessas 

medidas se assemelharem entre as crianças nascidas com baixo peso que apresentaram rápido 

ganho ponderal e àquelas com peso adequado e que não apresentaram rápido ganho ponderal 

pós-natal. 

 Nesta mesma coorte, Lima et al. (2011) não encontraram influência do baixo peso ao 

nascer nos depósitos de gordura corporal avaliados através das pregas cutâneas. Neste estudo, 
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a composição corporal avaliada através da medida da circunferência da cintura, dá uma idéia 

de acúmulo centralizado de tecido adiposo. Assim, os dados apresentados corroboram com a 

hipótese de que o incremento de massa gorda corporal é determinado pela aceleração do 

crescimento pós-natal, assim como foi observado por Chomtho et al. (2008). Esta conclusão 

se deve à contribuição do rápido ganho de peso foi maior para o aumento da cintura do que 

para o índice de massa corporal, visto que este não discrimina a proporção de massa magra e 

gorda corporal. Por isso, supõe-se que as crianças que sofrem aceleração compensatória do 

crescimento já apresentam indícios de maior depósito de gordura corporal na idade escolar.  

As categorias de aleitamento materno foram analisadas em conjunto devido à baixa 

frequência do aleitamento materno exclusivo na área estudada (COUTINHO et al., 2005). 

Provavelmente, por este motivo, não se observou a associação entre a velocidade de 

crescimento pós-natal e a duração da amamentação. Porém, a amamentação demonstrou ser 

um fator protetor em relação ao tamanho das medidas aos oito anos, pois as crianças que 

mamaram por mais tempo apresentaram menores médias de índice de massa corporal e 

circunferência da cintura e o menor tempo de exposição ao aleitamento materno apresentou 

uma forte contribuição para explicar o modelo de regressão linear múltipla.  

Na literatura, um maior ganho de peso em crianças nunca amamentadas associou-se à 

obesidade na infância (ONG et al., 2006) e ao sobrepeso em adultos (STETTLER et al., 2005 

e, o desmame precoce relacionou-se com o sobrepeso em pré-escolares (BALABAN et al., 

2004). Além disso, o consumo exclusivo de fórmula láctea nos primeiros meses de vida 

relaciona-se ao maior ganho de massa gorda (HEINIG et al., 1993). 

Ao analisar a condição socioeconômica observou-se que uma maior renda familiar per 

capita influenciou a elevação do índice de massa corporal e a circunferência da cintura nesta 

pesquisa. Esta relação positiva entre as condições socioeconômicas e a composição corporal 

na idade escolar foi descrita por Lima et al. (2011) e Monteiro et al. (2003). Estes 

encontraram  associação entre o melhor poder aquisitivo e a maior prevalência de sobrepeso e 

obesidade em adolescentes (MONTEIRO et al., 2003).
  

Médias mais elevadas do índice de massa corporal e da circunferência da cintura na 

idade escolar também se associaram ao sobrepeso materno. Este resultado está em 

concordância com os de Amorim et al., (2010) que ao estudarem crianças desta coorte 

encontraram uma forte contribuição do índice de massa corporal materno no peso e altura das 

crianças na idade escolar e, Stettler et al. (2002)
 
observaram que o elevado índice de massa 

corporal materno esteve associado ao sobrepeso na infância. O estado nutricional materno não 
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só representa a herança genética, mas a condição socioeconômico-cultural em que a criança 

está inserida e por isso a semelhança com o seu estado nutricional.  

Conclui-se que o baixo peso ao nascer influenciou negativamente as medidas 

corporais e a aceleração compensatória do crescimento determinou maiores médias de IMC e 

circunferência da cintura na idade escolar. Estes achados corroboram com a hipótese de que a 

programação fetal pode influenciar o tamanho corporal e que o rápido ganho de peso pós-

natal está associado ao aumento das medidas corporais em idades posteriores. Porém, nas 

crianças deste estudo não foi possível verificar o efeito combinado entre o baixo peso ao 

nascer e o rápido crescimento na determinação de maiores medidas corporais. Acredita-se que 

uma melhor condição pré-natal e a identificação precoce da dinâmica do crescimento infantil 

e, se possível, a verificação da proporção entre a massa gorda e massa magra corporal, 

poderão ajudar a prevenir agravos futuros na saúde do indivíduo e da população. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A avaliação do crescimento infantil é de extrema relevância, porém ainda pouco 

explorado por alguns profissionais de saúde na clínica, sendo utilizado como um instrumento 

pontual de avaliação da situação nutricional da criança. Isto se deve, principalmente, à visão 

patológica que estes profissionais têm do estado de saúde da população, que não os permite 

conjeturar a importância do crescimento como um indicador pregresso, atual e prognóstico de 

saúde. O despreparo dos profissionais é agravado por uma política pública de saúde 

ineficiente que exclui a família da participação do processo de identificação do crescimento 

infantil e que altera a cada gestão o principal documento de identificação da saúde da criança, 

o cartão.  

No Brasil, a identificação do crescimento infantil se torna importante, dentre outros 

motivos, devido à rápida transição nutricional da população que acaba por apresentar 

problemas nutricionais como a desnutrição, ainda próprios de países pouco desenvolvidos e 

problemas crônicos de saúde, de caráter epidemiológico, característicos de países 

desenvolvidos. Outro fator importante a ser considerado é que o crescente acesso a bens 

materiais e aos alimentos, não garante uma alimentação adequada para a manutenção da 

saúde, sendo a transição nutricional na infância o exemplo claro da junção de fatores como, 

consequências do estado nutricional e das condições de saúde das gerações anteriores, 

despreparo dos profissionais de saúde e o acesso ineficiente às informações. Apesar da 

necessidade de um diagnóstico da dinâmica do crescimento das crianças brasileiras, ainda se 

investe pouco em estudos populacionais para este fim. 

Os dados desta dissertação vêm reforçar a importância do crescimento como um 

processo contínuo iniciado desde o período embrionário com repercussões por gerações. De 

acordo com os resultados, a restrição do crescimento fetal é um dos fatores que interfere no 

ritmo de ganho de peso nos primeiros seis meses após o nascimento e compromete 

negativamente as medidas corporais na idade escolar comparadas àquelas crianças que 

apresentaram peso adequado ao nascer. Significa que, um acompanhamento pré-natal 

inadequado não só aumenta o risco de morte do binômio mãe/filho no período peri-natal, mas, 

proporciona consequências a longo prazo destacando-se o comprometimento do crescimento e 

estado nutricional infantil.  

  A aceleração compensatória do ganho de peso nos primeiros seis meses de vida, 

independente do peso do recém-nascido, proporciona maiores medidas corporais aos oito 

anos, o que demonstra a importância da continuidade do acompanhamento do crescimento na 
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infância e dos seus fatores determinantes, destacando-se a ação da equipe multiprofissional 

durante todo o período de crescimento. Os dados também demonstram a importância de se 

evitar uma conduta iatrogênica para acelerar o ganho de peso destas crianças visto que já 

existe uma plausibilidade biológica para a ocorrência da aceleração compensatória do 

crescimento destas crianças. 

Apesar do trabalho que vem sendo realizado com os profissionais de saúde e as mães 

sobre a importância do aleitamento materno, a prevalência do aleitamento exclusivo foi muito 

baixa mostrando que ainda existe um despreparo dos profissionais em lidar com este tema 

durante o pré-natal e o puerpério. O prolongamento do aleitamento materno, mesmo que não 

exclusivo se mostrou um importante fator de proteção para o aumento de medidas corporais o 

que implica na importância do incentivo à amamentação. 

As perdas apresentadas neste estudo demonstram a dificuldade de se conduzir 

pesquisas longitudinais no Brasil que apesar de ser um país que necessita deste diagnóstico 

para melhor propor as políticas públicas, pouco se investe neste conhecimento, 

principalmente, nas regiões norte e nordeste do país. Esse fato não só dificulta o andamento 

das pesquisas, mas faz com que os resultados pareçam obsoletos em comparação aos dos 

países que têm maior investimento para este fim.  

No que concerne aos dados apresentados, estes resumem a importância da assistência 

pré-natal e pós-natal integrada e multiprofissional, de fácil acesso à população, que busque 

identificar os fatores envolvidos no crescimento da criança, encontrar falhas e dificuldades na 

promoção da saúde, de acordo com a possibilidade de cada família, prevendo os possíveis 

agravos para evitá-los. Portanto, recomenda-se para a população estudada: 

- A adoção de políticas públicas que promovam uma assistência pré-natal e pós-natal com 

qualidade e de forma continuada; 

- A promoção de uma assistência pré-natal e pós-natal integrada e multiprofissional, que 

inclua a família no processo de identificação dos agravos da saúde; 

- Fortalecimento do programa dos agentes comunitários de saúde visto que são estes 

profissionais que mais se aproximam da realidade da população; 

- Promoção do aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida e a introdução 

oportuna e adequada dos alimentos após os seis meses; 

- Fortalecimento do Programa Nacional da Alimentação Escolar e promoção da educação 

nutricional nas escolas; 

- Fortalecimento do Programa Saúde nas Escolas; 
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- Pesquisas futuras que avaliem a composição e proporções corporais ao nascer e suas 

influências no tamanho e composição corporal em idades posteriores. 
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ANEXO A – Formulário para coleta de dados 

 

PROJETO DE AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL – UFPE / LSHTM / UoB 

/ SES 

 

SECÇÃO I - IDENTIFICAÇÃO 

Nº da Criança       NUMER    

  (deverá ser o mesmo da pesquisa ENSUZI) 

 

Nome da Mãe:_____________________________________________________ 

 

Nome da Criança:__________________________________________________ 

Data do Nascimento (dia / mês / ano)  DATAN //  

Data da Entrevista (dia / mês / ano)  DATAE // 

 

  

Residência   (1) Palmares  (4) Joaquim Nabuco    

(2) Catende  (5) Ribeirão    RESID    

  

   (3) Água Preta 

 

 

SEÇÃO II – DADOS SOCIOECONÔMICOS 
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PERGUNTAS SOBRE A ESCOLARIDADE 

Qual foi a última série que a senhora completou na escola?  SERMA  

(1) 1º Grau menor 1 2 3 4      

(2) 1º Grau maior 1 2 3 4 

(3)  2º Grau  1 2 3 

(4)  3º Grau  1 2 3 4 5 6 

(88)  Nunca foi à escola (99) Não sabe informar 

 

 

PERGUNTAS SOBRE A FAMÍLIA E RENDA FAMILIAR 

Quantas pessoas moram na casa com você?_______________  PESSOA  

   

(Total: incluindo você e a criança) 

Quantos adultos?___________                                  ADULT  

Quantas crianças? 

< 5anos_________                     MENOR  

5-16 anos____________       MAIOR  

Qual a renda mensal da família?_________________                           RENDA  

(No mês anterior-todas as pessoas da família)     

 

PERGUNTAS SOBRE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 
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Regime de ocupação da residência:           OCUPR   

        

Própria (4) Invadida 

Alugada (5) Outro_____________    

Cedida 

Quantos cômodos (vãos) tem na sua casa?________________          COMOD   

(Nº total de cômodos, incluir a cozinha e excluir o banheiro). 

 

Você tem algum desses aparelhos funcionando em casa?  

 Geladeira (1) Sim (2) Não                                     GELAD   

 Rádio  (1) Sim (2) Não                    RADIO   

Toca fita/ CD (1) Sim (2) Não                       FITAC   

Fogão a gás (1) Sim (2) Não                               FOGAO  

   

 

SECÇÃO III – MEDIDAS  

MEDIDAS DA MÃE 

Peso_____________kg_______________g   MPESO. 

Altura_____________________cm    MALTU . 

EXAME FÍSICO DA CRIANÇA 
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Peso_______________ Kg__________________g   CPESO. 

Altura______________________cm    CALTU . 

Circunferência da cintura_______________cm   CINTU . 

 

OBSERVAÇÕES DA PESQUISADORA 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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ANEXO B - Termo de consentimento livre e esclarecido 
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ANEXO C – Parecer do Comitê de Ética em 1992 
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ANEXO D - Parecer do Comitê de Ética em 2001 

 

 
 


