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RESUMO 
 
LEITE, F. Influência da restrição de crescimento intra-uterino na idade da 
menarca: estudo da coorte de nascidos vivos de Ribeirão Preto de 1978/9. 
2008. 85 p. Dissertação (Mestrado) apresentada à Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto/USP. 
 

A idade da menarca é um marco da puberdade e, quando antecipada, parece 
estar associada a um maior risco de desenvolvimento de câncer de mama, 
síndrome metabólica e obesidade. É possível que alterações no ambiente intra-
uterino, como a restrição de crescimento do feto, levem a interferências no 
sistema hipotálamo-hipófise-gonadal resultando em alterações na idade da 
menarca. Em vista da controvérsia dos fatores que influenciam na idade da 
menarca, este estudo testou a hipótese da associação entre restrição de 
crescimento intra-uterino (baixo peso ao nascer, pequeno para idade gestacional, 
restrição intra-uterina de Kramer) e antecipação da idade da menarca. Em uma 
sub-amostra foi testada a possível interação entre a restrição de crescimento 
intra-uterino e o índice de massa corpórea. Para esse estudo foram utilizadas 
informações coletadas nos seguimentos de 1987/9 e 2004/5 de 1056 meninas 
nascidas em Ribeirão Preto, provenientes do estudo de coorte dos nascidos vivos 
em Ribeirão Preto de 1978/9. Menarca antecipada foi definida como primeiro 
sangramento vaginal ocorrido antes dos 12 anos de idade. Análise univariada foi 
seguida de análise bivariada e multivariada por meio de modelo generalizado 
empregando distribuição de Poisson para estimativa de riscos relativos e erro 
padrão por meio de método robusto. Os fatores de confusão controlados foram 
idade, escolaridade e situação conjugal da mãe, número de irmãos, comprimento 
ao nascer, prematuridade e índice de massa corpórea (apenas para a sub-
amostra).  Em média, a menarca ocorreu aos 12,3 anos (DP=1,5). A ocorrência 
de menarca antecipada foi de 27,7% (n= 293) para a coorte inteira e de 29,1% (n= 
172) na sub-amostra. Foi encontrada associação negativa entre restrição de 
crescimento intra-uterino, seja representado por baixo peso ao nascer (Risco 
Relativo, RR= 0,47; Intervalo de Confiança de 95%, IC95%: 0,26-0,84), pequeno 
para idade gestacional (RR = 0,57;IC95%:0,37-0,89) ou restrição de Kramer (RR= 
0,65; IC95%:0,47-0,92), com a antecipação da idade da menarca. Os resultados 
foram semelhantes na análise da sub-amostra, porém sem significância 
estatística. Quando o índice de massa corpórea foi considerado na análise da 
sub-amostra, não houve modificação dos resultados. Desta forma, este estudo 
demonstrou associação negativa entre restrição de crescimento intra-uterino e 
antecipação da idade da menarca, ou seja, a restrição de crescimento foi fator de 
proteção da menarca antecipada.  
 
 

Palavras-chave: menarca, restrição de crescimento intra-uterino, puberdade, 
baixo-peso ao nascer, pequeno para idade gestacional 
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ABSTRACT 
 
LEITE, F. Influence of intrauterine growth restriction on the age of menarche: 
the cohort study of live births of Ribeirao Preto in 1978/9. 2008. 85 p. 
Dissertation (Master) submitted to the Faculty of Medicine of Ribeirao Preto/USP. 
 

This study tested the hypothesis of association between intrauterine growth 
restriction and early age of menarche. For this study, follow-up data (n = 1056) 
from the population based livebirth cohort study of Ribeirao Preto of 19789 were 
analyzed. Early menarche was defined as having the first menstrual event before 
12 years-old and intrauterine growth restriction was defined by three 
measurements: low birthweight (< 2500grs), small for gestational age (< 10% 
William’s growth curve) and fetal growth ratio (< 0.85 mean weight for gestational 
age). Relative risks were estimated by generalized estimation equations (Poisson 
distribution) with robust method for estimation of standard errors. Analyzes were 
adjusted for maternal age, education and marital status, number of siblings, birth 
length and preterm. Body mass index was tested as intervenient or interaction 
factor in a subsample of the cohort examined at 9 yrs-old. The mean age of 
menarche was 12.3 years (Standard Deviation = 1.5). Early menarche was 
observed for 27.7% for the entire cohort and 29.1% for the sub-sample. Negative 
association was observed between intrauterine growth restriction and early 
menarche. The adjusted relative risks and respective confidence intervals (95% 
CI) for low birth weight, small for gestational age and fetal growth ratio were 
respectively: 0.47 (95% CI: 0.26-0.84), 0.57 (95% CI: 0,37-0,89), and 0.65 
(95%CI: 0,47-0, 92). No evidence that body mass index was an intermediate or 
interaction factor was observed. Thus, this study showed a negative association 
between intrauterine growth restriction and anticipation of age of menarche. 

 

Word keys: menarche, intrauterine growth restriction, puberty, low birthweight, 
small for gestational age 
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A menarca é a primeira menstruação da menina, ou seja, é 

quando ocorre pela primeira vez o sangramento vaginal. Esse marco do início da 

puberdade caracteriza o início da função dos hormônios ovarianos e determina, 

assim, a sua capacidade reprodutiva (MESSINIS, 2006). 

Em geral, a menarca ocorre por volta dos 12 anos de idade 

podendo, no entanto, variar tanto entre as pessoas como entre comunidades. Em 

diferentes países a média ou mediana da idade da menarca mostra variações que 

vão dos 12 anos, como no Congo e nos Estados Unidos, até 15,8 anos, em 

Bangladesh (THOMAS et al., 2000). 

Estudos têm indicado que fatores intrínsecos, como a genética, e 

extrínsecos, como o tamanho corporal na pré-puberdade, composição familiar e 

condições estressantes na infância parecem influenciar na idade da menarca 

(GUO et al., 2006; REES, 2006; PARENT et al., 2003; DUNGER; AHMED; ONG, 

2005; ADAIR; GORDON-LARSEN, 2001). 

Nos últimos séculos, a idade da menarca tem declinado 

principalmente nos países industrializados. Em geral, esse declínio tem sido de 3 

a 4 meses por década (REES, 1993). 

Entre 1910 e 1949, a média da idade da menarca caiu em 6 

meses com um aumento subseqüente entre 1960 e 1969 (NICHOLS et al, 2006). 

Na Europa, em período de 5 anos, a idade da menarca caiu entre 18 e 58 dias 

(ONLAND-MORET, 2005). Nos Estados Unidos, na década de 80, em relação às 

décadas anteriores, a queda foi entre 3-6 meses (DEMERATH et al., 2004). Entre 

1960-1990, a queda variou de 3 a 5 meses e meio (HIMES, 2006) e entre 1988-

1994 e 1999-2002 o decréscimo foi de 2 a 3 meses (ANDERSON; MUST, 2005). 

Torna-se relevante esse declínio na idade da menarca, pois sua 

antecipação tem sido considerada fator de risco para câncer de mama 

(MAGNUSSON et al., 1999; LI et al., 2008; HSIEH et al., 1990), obesidade ou 

sobrepeso (ADAIR; GORDON-LARSEN, 2001; WANG, 2002; BRATBERG et al., 

2007. OKASHA et al., 2001; LAITNEN; POWER; JARVELLIN, 2001), síndrome 

metabólica (FENG et al., 2008; HEYS et al., 2007) e iniciação sexual antecipada 

(WYATT et al., 1999), o que pode acarretar em conseqüências para a saúde 

pública em âmbito demográfico e social (ADAIR, 2001).   

Além disso, um estudo recente demonstrou que mulheres que 

tiveram menarca antecipada (<10 anos) apresentaram duas vezes mais 
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pontuação elevada do risco biológico acumulado (“Allostatic Load”). Esta medida 

é uma combinação de indicadores biológicos, como pressão sistólica e diastólica, 

nível de colesterol e triglicérides, que refletem o “uso e desgaste” por hormônios 

de estresse em decorrência da exposição a fatores estressores psicossociais e 

físicos (ALLSWORTH; WEITZEN; BOARDMAN, 2005). 

As causas para esse declínio ao longo dos séculos em 

populações e até mesmo da variabilidade entre as meninas não são bem 

estabelecidas. Em parte, estas variações têm sido explicadas por mudanças em 

fatores ambientais, bem como alterações das condições socioeconômicas, 

urbanização, nutrição e tamanho corporal (ONG; AHMED; DUNGER, 2006; DE 

MUINCK KEEZER-SCHRANA; MUL, 2001).  

Além destas causas, fatores perinatais, como a restrição de 

crescimento intra-uterino e o baixo peso, têm sido apontados como possíveis 

fatores de risco para a antecipação da menarca. Essa associação foi justificada 

pelo fato de que o eixo hipotálamo-hipófise-gônadas é formado já na vida intra-

uterina e que eventos adversos nesse período pode acarretar em conseqüências 

deletérias na vida adulta (COOPER et al, 1996; GLUCKMAN; HANSON, 2006; 

PERSSON ET AL., 1999) 

 

1.1 A menarca  
Puberdade é uma fase de desenvolvimento contínuo do eixo 

hipotálamo-hipófise-gonadal (HHG) e de mudanças na atividade endócrina que 

marca o período de transição entre a infância e a vida adulta (GRUMBACH; 

2002). Essas mudanças na atividade endócrina levam a alterações psicológicas e 

físicas com a finalidade de alcançar a maturidade sexual, e, assim, atingir a 

capacidade reprodutiva (TERAWASA; FERNANDEZ, 2001).  

A puberdade é desencadeada por eventos que se originam no 

sistema nervoso central (SNC) e ativam neurônios produtores do hormônio 

hipotalâmico estimulador da secreção de gonadotrofinas (GnRH). O GnRH 

estimula a síntese e a secreção dos hormônios gonadotróficos luteinizante (LH) e 

folículo estimulante (FSH) no sistema porta, que conecta o hipotálamo à hipófise. 

Quando esses hormônios alcançam as gônadas pela circulação sistêmica, 

estimulam a secreção de esteróides sexuais (OJEDA et al., 2005), que são 
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responsáveis pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias. 

(DELAMARRE-VAN DE WALL, 2002). 

Essas mudanças hormonais no eixo HHG levam ao início da 

função ovariana, a partir da qual ocorrem a maturação do folículo, síntese de 

estrógeno no ovário e aumento gradual dos valores de estradiol (MESSINIS, 

2006). Esses eventos estimulam a proliferação do endométrio, que, sob ação de 

picos de estradiol, resulta na menarca (MESSINIS, 2006; SPEROFF; GLASS; 

KASE, 1986, p.393). Entretanto, isso não significa que já ocorram ciclos 

ovulatórios, para isso é necessário que, além da menarca, haja maturação da 

relação entre o estradiol e o LH, o que acontece no decorrer da puberdade. 

(SPEROFF; GLASS; KASE, 1986, p.393). 

 

1.2 O eixo hipotálamo-hipófise-gônadas: do desenvolvimento fetal até a 

puberdade 

Embora seja na puberdade que a atividade do GnRH e do eixo 

HHG leva ao aumento do número e da amplitude de picos de LH e FSH (MONTE; 

LONGUI; CALLIARI, 2001), o pulso de GnRH já é funcional a partir do primeiro 

trimestre de gestação. Estes pulsos se alteram no decorrer da vida, oscilando nos 

primeiros meses, diminuindo durante a infância, com um período de latência, e 

são reativados durante a noite na pré-puberdade, com aumento gradual dos 

pulsos até atingir a puberdade (GRUMBACH, 2002). 

A partir da nona semana gestacional, o GnRH e o eixo HHG já 

estão presentes no hipotálamo. O GnRH atinge seu nível máximo entre a 

vigésima segunda e vigésima quinta semana gestacional, entrando em declínio a 

partir da segunda metade da gestação até atingir níveis mínimos ao nascimento 

(DELEMARRE-VAN DE WALL, 2002; TERAWASA; FERNANDEZ, 2001). 

Até aos cinco meses de vida, tanto o nível de LH quanto o de FSH 

permanecem elevados e, a partir do sexto mês, esses níveis baixam juntamente 

com o de esteróides sexuais. Assim, a pulsatilidade do GnRH cessa do sexto mês 

de vida até o momento da pré-puberdade (DELEMARRE-VAN DE WALL, 2002; 

TERAWASA; FERNANDEZ, 2001). 

Na transição entre a pré-puberdade e a primeira ovulação, a 

atividade do GnRH é noturna, levando ao aumento do seu pulso e também da 
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secreção de LH. Na puberdade esse ritmo noturno é perdido, provavelmente em 

decorrência do aumento dos níveis de esteróides sexuais que regularão os ciclos 

ovulatórios (DELEMARRE-VAN DE WALL, 2002; TERAWASA; FERNANDEZ, 

2001). 

Dessa forma, pelo fato do eixo HHG já estar presente desde a 

vida fetal e passar por fases de reativação do nascimento até a puberdade, é 

plausível que alterações fora do normal no ambiente intra-uterino e que se 

propagam em geral nos primeiros anos de vida possam acarretar em alterações 

futuras. 

Nas últimas décadas tem-se reconhecido que acontecimentos 

intra-uterinos adversos possam atuar como fatores influenciadores na saúde da 

vida adulta. Embora os mecanismos não sejam completamente estabelecidos, 

varias teorias têm sido propostas.  

 

1.3 Teorias sobre o desenvolvimento fetal 

Há evidências de que o efeito de eventos intra-uterinos adversos 

possa levar a alterações na idade da menarca porque o sistema HHG inicia sua 

atividade com a liberação de GnRH por volta do quinto mês de gestação. Dessa 

forma, privações durante o desenvolvimento fetal podem interferir no padrão da 

pulsatilidade do GnRH e assim acarretar alterações endócrinas futuras (COOPER 

et al., 1996). 

Assim, quando o feto responde para se adaptar ao ambiente intra-

uterino ao qual está exposto, é possível que isso possa influenciar na idade da 

menarca (GLUCKMAN; HANSON, 2006). Existem três teorias que embasam esse 

mecanismo: a hipótese do fenótipo poupador (Thrifty Phenotype) (HALES; 

BARKER, 1992), a teoria da programação e a resposta adaptativa preditiva 

(DÖRNER, 1975; LUCAS, 1991), que pode ser estendida com o grau de 

concordância ou contraste (match or mismatch) do ambiente (GLUCKMAN; 

HANSON, 2004a). As teorias diferem quanto às respostas que terão após o 

estímulo e, embora uma teoria não exclua a outra, elas convergem no ponto de 

que haverá alguma conseqüência frente ao estímulo.  

A hipótese do fenótipo poupador pressupõe que o feto, quando 

mal nutrido, faz adaptações metabólicas para se adaptar ao ambiente e garantir 
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sua sobrevivência. Essas adaptações tornam-se permanentes, o que pode levar a 

causar doenças ao longo da vida (HALES; BARKER, 1992). 

De acordo com a teoria da programação, um estímulo aplicado 

durante uma fase de alta plasticidade, como pré-natal, infância ou adolescência, 

pode causar conseqüências sobre a estrutura e função do organismo (DÖRNER, 

1975; LUCAS, 1991). 

Na resposta adaptativa preditiva o feto faz adaptações fisiológicas 

de acordo com as influências que recebe do ambiente para garantir sua 

sobrevivência para o que foi previsto (GLUCKMAN; HANSON, 2004a). No 

entanto, em continuidade a essa hipótese, os riscos para doenças futuras podem 

ser diferentes se a previsão feita pelo feto for concordante ou não, o que seria o 

grau de concordãncia ou contraste (match or mismatch). Se a previsão é correta o 

risco de doença é baixo; se for errada, o risco é alto (GLUCKMAN; HANSON, 

2004b).  

 

1.4 Definições de alterações na vida fetal 
 

Todas essas teorias estão baseadas no conceito de restrição do 

crescimento que acontece durante a vida intra-uterina. Entretanto, há uma grande 

dificuldade em se medir essa restrição e, nessa tentativa, medidas indicadoras de 

restrição, como o baixo peso ao nascer, o nascimento pequeno para idade 

gestacional e a razão de crescimento fetal surgiram para suprir essa dificuldade. 

A restrição de crescimento intra-uterina (RCIU) refere-se ao 

padrão de crescimento fetal de baixa velocidade. Para sobreviver ao ambiente, 

ele faz adaptações metabólicas que não o permite atingir o seu potencial de 

crescimento (HOKKEN-KOÈLEGA et al.,2002).  

A RCIU pode ser influenciada pela altura materna, peso, etnia, 

sexo do bebê, número de fetos no útero e altitude em que a gravidez se 

desenvolve, ou pode ser conseqüência de doenças anatômicas ou funcionais na 

unidade feto-placenta-mãe, em que o feto é privado de nutriente e oxigênio 

(MALAMETSI-PUCHNER, NIKOLAOU, PUCHNER, 2006). 

 

A medida mais fidedigna de RCIU é a mensuração intrauterina em 

pelo menos dois momentos da gestação (HOKKEN-KOÈLEGA et al., 2002). Por 
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essa razão, há a enorme dificuldade em se ter esse diagnóstico ao nascimento, 

principalmente em estudos populacionais.  

Já o termo pequeno para idade gestacional (PIG) refere-se a 

crianças menores que o percentil 10 da curva de peso da criança ao nascer de 

acordo com a sua idade gestacional. Entretanto, uma criança PIG não 

necessariamente retrata a RCIU (HOKKEN-KOÈLEGA et al., 2002).  

De acordo com Vrachnis, Botsis, Iliodromiti (2006) o feto PIG é 

aquele que não alcançou seu crescimento esperado e isso pode afetar a 

morbidade e mortalidade em todos os estágios da vida.  

A definição mais aceita de PIG é daquelas crianças abaixo do 

percentil 10 de uma curva de peso para idade gestacional (LUBCHENCO et al., 

1963). Entretanto, pode-se encontrar na literatura estudos que determinaram 

outro ponto de corte. Além de pontos de corte diferentes, várias curvas têm sido 

utilizadas como a curva de Willams (WILLIAMS et al, 1982) ou outras específicas 

para a população estudada. Essas diferenças de pontos de cortes e curvas 

dificultam a comparação entre estudos (ALMEIDA; MELLO JORGE, 1998). 

Já a definição de baixo peso é uma medida mais ampla e não-

específica, é definida como a criança que nasce com peso abaixo de 2500g 

(OMS). Apesar de ser a mais usada como indicadora de RCIU, é a mais falha, 

pois esse valor é fixo e não considera a idade gestacional da criança, ou seja, 

uma criança nascida com um peso inferior a 2500g pode estar no seu peso 

adequado se a mesma nasceu com menos de 37 semanas, por exemplo. 

A razão de crescimento fetal foi proposta por Kramer (1982) como 

sendo uma medida mais apropriada de RCIU. Esta medida é a razão entre o peso 

da criança e o peso mediano para a idade gestacional. Desta forma os bebes são 

classificados como normais (>0,85), restritos leves (0,75–0,85), restritos 

moderados (0,50-0,75)  e restritos severos (< 0,50).  

 

1.5 Evidências da associação entre restrição de crescimento intra-uterino e 

idade da menarca 

Poucos estudos que relacionam crescimento intra-uterino, como o 

baixo peso ao nascer (BPN) (COOPER et al., 1996; SILVA et al., 2002; IBANÉZ et 

al., 2000, 2006; TAM et al., 2006), pequeno para idade gestacional (PIG) 
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(SLOBODA et al., 2007; LAZAR et al., 2003; KOZIEL & JANKOWSKA, 2002; 

ADAIR, 2001; PERSSON et al., 1999) ou a separação por grupos por 

comprimento e peso (TAM et al., 2006; ADAIR, 2001) com a idade da menarca 

estão disponíveis na literatura. Ainda, têm-se discutido que um possível papel do 

rápido crescimento pós-natal (ADAIR, 2001) ou durante a infância (SILVA, 2002; 

PERSON, 1999), além de um alto índice de massa corpórea (IMC) na fase pré-

puberal (ADAIR, 2001; TAM et al, 2006; SLOBODA et al, 2007) possam atuar 

como influenciadores da associação entre os fatores perinatais e a idade da 

menarca. 

Quando não se considera o crescimento, a associação entre PIG 

ou BPN e a antecipação da menarca são conflitantes. Alguns estudos não 

encontraram associação entre PIG ou BPN e a antecipação da menarca 

(PERSSON et al., 1999; ADAIR. 2001; TAM et al., 2006), enquanto outros 

encontraram (SILVA, 2002; KOZIEL, JANKOWSKA, 2002; LAZAR et al. 2003, 

SLOBODA et al., 2007). Entre crianças de baixo peso extremo (<1500g) a 

diferença encontrada na antecipação da menarca não foi significante (HACK et 

al., 2003). 

Entretanto, quando considerado o crescimento durante a infância 

(PERSSON et al., 1999) ou na fase pós-natal (ADAIR, 2001) concluiu-se que 

possa ter um efeito de interação na idade da menarca. Porém, no estudo de Silva 

(2002), após o controle do crescimento de 0 a 2 anos, essa associação foi 

revertida -meninas mais pesadas ao nascimento alcançaram a menarca mais 

cedo do que as outras com crescimento similar – e, quando o crescimento de 2 a 

7 anos foi analisado, o efeito do BPN desapareceu. 

Entre meninas com pubarca (aparecimento de pêlos pubianos 

e/ou axilares) precoce foram também encontrada evidências de associação entre 

nascimento PIG e antecipação da menarca (IBANÉZ et al. 2000, 2006), 

entretanto, esses trabalhos são restritos a apenas esse grupo. 

Alguns estudos consideraram também o comprimento ao nascer 

(curta/comprida) e peso (leve/pesada), seja por curva própria ou pela média ou 

mediana dos dados, e encontraram que meninas nascidas longas e magras 

alcançaram a menarca antes das outras (TAM et al., 2006; ADAIR, 2001). Adair 

(2001) considera que ser longa e magra seria uma evidência de restrição de 

crescimento intra-uterino (RCIU).  
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Outros fatores relacionados ao sofrimento fetal, como a pré-

eclâmpsia (PERSSON et al., 1999; ROS et al., 2001) e a prematuridade 

(PERSSON et al., 1999) não foram associadas à antecipação da menarca. 

Apesar desses poucos estudos apresentados, deve-se atentar 

para algumas questões que possam ter levado a resultados diferentes, como o 

pequeno tamanho amostral (IBANÉZ, 2000, 2006; LAZAR, 2003; HACK et al, 

2003; TAM et al, 2006), critério de seleção das participantes (IBANÉZ et al., 2000, 

2006; HACK et al., 2003), a falta da medida de crescimento na infância (KOSIEL; 

JANKOWSKA, 2002; SLOBODA et al., 2007) ou a falta de controle dos fatores de 

confusão (HACK et al., 2003; ROS et al., 2001, LAZAR et al., 2003). 

Em vista da importância da idade da menarca e suas possíveis 

conseqüências na saúde do indivíduo, da controvérsia dos fatores que 

influenciam na idade da menarca e ao aumento da freqüência de crianças com 

restrição de crescimento intra-uterino (GOLDENBERG et al., 2008) e da 

discussão sobre as alterações futuras dessa exposição, há a necessidade de 

avaliar a influência da restrição de crescimento intra-uterino na idade da menarca. 
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Este estudo tem o objetivo de testar a hipótese de associação 

entre restrição de crescimento intra-uterino (baixo peso ao nascer, pequeno para 

idade gestacional, restrição intra-uterina de Kramer) e antecipação da idade da 

menarca. 

Em uma sub-amostra das meninas será testada a interação entre 

restrição de crescimento intra-uterino e IMC na idade da menarca.  
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3.1 A coorte 
Este estudo foi realizado com participantes da coorte de nascidos 

vivos de 1978/9 em Ribeirão Preto e que foram reexaminados em 2004. 

A cidade de Ribeirão Preto está localizada na região nordeste do 

Estado de São Paulo, cerca de 317km de São Paulo. Em 1978, a cidade possuía 

aproximadamente 340 mil habitantes, sendo que 96,8% residiam na zona urbana.  

Na época, a cidade possuía 8 hospitais (públicos e privados) onde eram 

realizados partos. Segundo Carvalheiro (1975) entre 1972 e 1974, 95% dos 

partos eram realizados em hospitais.  

O recrutamento dos membros da coorte de 1978 teve início no dia 

1 de junho de 1978 e se estendeu até maio de 1979. Esse período foi escolhido 

para que não houvesse alteração do salário mínimo, que era atualizado sempre 

no início de maio. 

Equipes devidamente treinadas visitaram os hospitais diariamente 

para captar crianças que nasciam. As informações foram obtidas por meio de 

entrevistas com as mães após o nascimento do filho e por meio de prontuários ou 

registros hospitalares disponíveis. Os valores antropométricos das crianças foram 

obtidos por exame físico realizado pela equipe da pesquisa entre 12 e 24 horas 

após o nascimento, de acordo com os rigores metodológicos de aferição 

(BARBIERI et al. , 1989). 

A coorte se iniciou com informações de 6827 nascimentos, o que 

representou 98% do universo de partos únicos daqueles que nasceram e residiam 

na cidade. 

Seguimentos da coorte foram realizados em três momentos: 

1987/89, 1996/97 e 2004.  

Em 1987/89, 2861 crianças que cursavam da primeira à quarta 

série de escolas públicas e privadas foram avaliadas. Estas crianças 

representaram 43% da coorte inicial, excluindo-se 243 crianças que morreram até 

o primeiro ano de vida. Em 1996/97, apenas os homens identificados durante o 

alistamento militar (n= 2048, 62% da população masculina da coorte inicial) foram 

reexaminados.  
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Durante essas etapas as crianças foram avaliadas por meio de 

questionário respondido pelos pais e as medidas antropométricas foram 

realizadas por equipes devidamente treinadas. 

Em 2002/04, por meio de buscas no sistema de agendamento 

eletrônico do sistema único de saúde, listas de usuários de planos de saúde, ficha 

de avaliação daquelas crianças avaliadas em idade escolar e dos conscritos no 

alistamento militar, e divulgação na mídia, conseguiu-se reavaliar 2063 adultos, 

representando 31,8% da coorte original, em idade adulta. Nessa etapa, as 

próprias participantes responderam ao questionário. 

Mais informações sobre a metodologia da coorte podem ser 

obtidas no estudo de Barbieri et al. (1989). 

A Figura 1 contém o diagrama com os participantes da coorte de 

nascidos vivos que foram examinados em 2004/5. 

 
Figura 1. Diagrama dos números amostrais da coorte de nascidos vivos de Ribeirão Preto de 
1978/9. 

 

3.2 População de estudo 

Para este estudo foram consideradas todas as meninas nascidas 

de parto único e que participaram da primeira (1978/79) e da última (2002/04) 

fase da coorte (n=1068). Na coleta de dados da última fase do estudo não foram 

incluídas as mulheres reclusas, ou que apresentavam falhas na entrevista. Foram 

excluídas da análise as participantes que não tinham a informação da idade da 

menarca (n=12), resultando num total de 1056 mulheres.  

6973 nascidos vivos 

6827 partos únicos 146 partos gemelares 

40 gemelares aos 23/25 
anos 

6484 vivos aos 20 anos 343 mortos aos 20 anos 

819 não identificados 
aos 23/25 anos 

5665 identificados aos 
23/25 anos 

2063 participantes 
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Algumas análises deste estudo foram realizadas com informações 

das meninas examinadas em idade escolar e que possuíam informações na fase 

adulta. Estas análises incluíram informações de 596 participantes, que foi 

denominada de sub-amostra. 

 

 

3.3 Variáveis do estudo 

 

3.3.1 Variável de desfecho 
A idade da menarca, em anos completos, foi informada pelo 

método recordatório na entrevista no ano de 2003/4 (por volta dos 25 anos).  A 

idade da menarca foi categorizada como antecipada quando ocorrida antes dos 

12 anos idade. 

 

3.3.2 Variáveis de exposição 
 

A restrição de crescimento intra-uterino foi avaliada por meio das 

variáveis indicadoras como o baixo peso ao nascer, pequeno para idade 

gestacional (WILLIAMS et al., 1982) e razão de peso ao nascer (KRAMER et al., 

1989). 

O baixo peso ao nascer (BPN) foi definido quando a criança 

nasceu com peso inferior a 2500g (OMS). Pequeno para idade gestacional (PIG) 

foi definido a partir da relação de peso por idade gestacional, abaixo do percentil 

10 da curva de Williams et al. (1982). A restrição de crescimento intra-uterino 

(RCIU) foi definida a partir da razão de peso ao nascer de acordo com Kramer et 

al. (1989) sendo categorizada como restrição (<0,85) e sem restrição (�0,85). 

Consideramos como covariantes as variáveis prematuridade, 

comprimento ao nascer, número de irmãos, percentil do índice de massa 

corpórea, cor e número de irmãos e variáveis relacionadas à mãei (dade, 

esocolaridade e situação conjugal).  

A prematuridade (PT) foi definida como criança prematura aquela 

nascida com menos de 37 semanas de gestação. 
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O comprimento ao nascer foi categorizado de acordo com o 

comprimento ao nascer, em centímetros: <47cm; entre �47cm e <49cm, entre 

�49cm e < 51cm, entre �51cm e < 53cm e �53cm. 

O número de irmãos (aos 26 anos) foi dividido em nenhum irmão, 

um, dois, três e a partir de quatro, tanto homens quanto mulheres. 

O percentil do IMC aos 8/9 anos foi separado pelos percentis de 

acordo com o Centro de Controle de Doenças (CDC,2000): <5, desnutrição; entre 

5 e <85, eutrófica; entre 85 e <95, sobrepeso; a partir de 95, obesidade. 

A idade da mãe, considerada na data do parto, em anos 

completos, foi dividida em 5 categorias: até 19 anos, de 20 a 25 anos, de 26 a 30 

anos, de 31 a 35 anos e acima de 35 anos.  

A situação conjugal da mãe ao nascimento foi categorizada em 

sem companheiro (solteira, desquitada, divorciada, separada, viúva) e com 

companheiro (casada, amasiada). 

A cor da menina foi perguntada aos 26 anos sobre como se 

considerava em relação a sua cor. As categorias foram: branca, e outras (negra, 

parda/ mulata/morena/cabocla, amarela/oriental). 

A escolaridade da mãe foi categorizada em primário incompleto, 

primário completo, ginásio completo, colegial/técnico/normal completo, superior 

completo ou incompleto. Esta variável foi utilizada como indicadora da situação 

sócio-econômica da família, pois foi grande a quantidade de não resposta da 

variável renda.  

 

3.4 Análise estatística 

Análise estatística univariada foi seguida de análise bivariada e 

multivariada por meio de modelo generalizado empregando distribuição de 

Poisson para estimação de riscos relativos e erro padrão por meio de método 

robusto. Foram construídos modelos independentes para cada um dos 

indicadores de restrição. Foram mantidas nos modelos variáveis reconhecidas 

como importantes preditores ou fatores de confusão. Também foi testada 

interação entre indicadores de restrição e comprimento ao nascer. Na análise da 

sub-amostra o IMC foi testado como variável interveniente na associação entre a 

menarca e os indicadores de restrição. 
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Com a amostra disponível para este estudo, esperava-se detectar 

um risco relativo de pelo menos 1,55, levando-se em consideração um poder de 

teste de 80% e uma freqüência esperada de 30% de menarca antecipada e um 

alfa de 0,05. 

 

3.5 Considerações éticas 

Para o objetivo deste estudo, o projeto foi encaminhado para o 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo para utilização do banco de 

dados com pedido de dispensa de termo de consentimento livre-esclarecido e foi 

aprovado pelo processo número 6978/2008 (em anexo a carta de aprovação). 

Dessa forma, as resoluções do Conselho Nacional de Saúde 

número 196/96 foram seguidas para o objetivo deste projeto. 
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Entre as meninas desta coorte, a média da menarca foi de 12,3 

anos (DP=1,5), e a freqüência de menarca antecipada foi de 27,8%. Podemos 

observar na figura 2 a maior freqüência da idade da menarca sendo de 12 anos 

de idade, com sua média ficando próxima a esse valor. A idade mínima 

observada na coorte foi de 8 anos e a máxima de 23 anos, sendo que não havia 

nenhuma evidência de patologia em relação a menarca. 

 

 
Figura 2. Distribuição da idade da menarca para a coorte de nascidos vivos de Ribeirão Preto. 
1978/9 

 

Na figura a seguir, a distribuição da idade da menarca pode ser 

observada na coorte em geral e comparativamente entre as meninas que 

nasceram ou não com baixo peso (p=0,20), com restrição de Kramer (p=0,20) e 

pequenas para idade gestacional (p=0,02).  

 
Figura 3. Distribuição da idade da menarca de acordo com indicadores de restrição de 
crescimento intra-uterino (Baixo peso, PIG – pequeno para idade gestacional e Razão de 
Crescimento Fetal) em mulheres da coorte de nascidos vivos de Ribeirão Preto de 1978/9. 
 

A prevalência de menarca antecipada (< 12 anos de idade) foi de 

27,7% (n= 293) para coorte inteira e de 29,1% (n= 172) na sub-amostra. 

A representatividade das meninas acompanhadas até a vida 

adulta em relação à coorte inicial pode ser observada na Tabela 1. Nota-se  que a 

distribuição das principais variáveis deste estudo foram semelhantes nos dois 
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períodos. Dessa forma, a amostra utilizada para este estudo é representativa da 

coorte inicial. 

Tabela 1 – Comparação entre as principais características maternas e da criança entre a 
coorte inicial (1978/9) e o seguimento na vida adulta (2004) 

 Nascimento Seguimento 
 (n=3457) (n=1056) 

Pequeno para idade gestacional   
Não 88,3 89,8 
Sim 11,7 10,2 

   
Restrição de Kramer   
Não 83,7 85,1 
Sim 16,3 14,9 

   
Baixo peso ao nascer   
Não 90,8 93,0 
Sim 9,2 7,0 

   
Prematuridade   
Não 92,8 94,0 
Sim 7,2 6,0 

   
Comprimento ao nascer   
<47cm  15,0 11,5 
�47cm e <49cm 29,1 27,7 
�49cm e < 51cm 39,9 41,6 
�51cm e < 53cm  13,6 16,3 
�53cm 2,4 2,9 

   
Idade da mãe   
Até 19 anos 8,8 13,9 
20 a 25 anos 42,6 38,9 
26 a 30 anos 28,0 27,9 
31 a 35 anos 13,4 13,7 
Acima de 35 anos 7,2 5,7 

   
Situação conjugal da mãe   
Sem companheiro 6,9 5,8 
Com companheiro 93,1 94,2 

   
Escolaridade da mãe   
Analfabeto/primário incompleto 25,1 19,8 
Primário completo 43,3 44,0 
Ginásio completo 12,5 15,4 
Colegial ou técnico completo 9,0 10,6 
Superior incompleto/completo 10,1 10,1 
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As tabelas 2 e 3 apresentam as análises bivariadas, 

respectivamente para a coorte completa e para a sub-amostra. Na coorte 

completa podemos observar associação entre menarca antecipada e PIG, BPN e 

número de irmãos, enquanto que para a sub-amostra a única variável associada à 

menarca foi o IMC.  
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Tabela 2 - Análise bivariada para a idade da menarca das participantes (n=1056) da Coorte 
de Nascidos Vivos de Ribeirão Preto – 1978/9. 
  Idade da menarca 
  <12 anos �12 anos  
  Total n % n % p-valor* 
Pequeno para idade gestacional       
Não 948 275 29,0 673 71,0  
Sim 108 18 16,7 90 83,3 0,02 
       
Restrição de Kramer       
Não 899 263 29,2 636 70,8 0,07 
Sim 157 30 19,0 127 81,0  
       
Baixo peso ao nascer       
Não 982 283 28,8 699 71,2  
Sim 74 10 13,5 64 86,5 <0,01 
       
Prematuridade       
Não 993 279 28,1 714 71,9  
Sim 63 14 22,2 49 77,8 0,31 
       
Comprimento ao nascer       
<47cm  121 31 25,6 90 74,4 0,73 
�47cm e <49cm 291 75 25,8 216 74,2  
�49cm e < 51cm 436 124 28,4 312 71,6  
�51cm e < 53cm  171 52 30,4 119 69,6  
�53cm 30 10 33,3 20 66,7  
Ignorado 7 1 14,3 6 85,7  
       
Número de irmãos       
Nenhum 39 19 48,7 20 51,3 <0,01 
1 257 73 28,4 184 71,6  

2 350 101 28,9 249 71,1  
3 196 58 29,6 138 70,4  
A partir de 4 irmãos 212 42 19,8 170 80,2  
Ignorado 2 0 0,0 2 100,0  
       
Cor da pele       
Branca 726 200 27,5 526 72,5 0,65 
Outras 376 93 24,7 237 75,3  
       
Idade da mãe       
Até 19 anos 144 41 28,5 103 71,5 0,75 
20 a 25 anos 405 120 29,6 285 70,4  

26 a 30 anos 290 73 25,2 217 74,8  
31 a 35 anos 142 37 26,1 105 73,9  
Acima de 35 anos 59 17 28,8 42 71,2  
Ignorado 16 5 31,2 11 68,8  
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Situação conjugal da mãe       
Sem companheiro 56 16 28,6 40 71,4 0,92 
Com companheiro 990 274 27,7 716 72,3  
Ignorado 10 3 30,0 7 70,0  
       
Escolaridade da mãe       
Analfabeto/primário incompleto 205 46 22,4 159 77,6 0,16 
Primário completo 456 127 27,9 329 72,1  
Ginásio completo 160 54 33,8 106 66,2  

Colegial ou técnico completo 110 33 30,0 77 70,0  

Superior incompleto/completo 105 26 24,8 79 75,2  
Ignorado 20 7 35,0 13 65,0   
*p-valor não considera os valores ignorados 
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Tabela 3 - Análise bivariada para a idade da menarca das participantes (n=592) da sub-
amostra da Coorte de Nascidos Vivos de Ribeirão Preto – 1978/9 avaliadas em idade escolar 
-1987/9. 
  Idade da menarca 
  <12 anos �12 anos  
  Total N % n % p-valor* 
Pequeno para idade gestacional       

Não 544 161 29,6 383 70,4  
Sim 48 11 22,9 37 77,1 0,56 
       
Restrição de Kramer       
Não 521 156 29,9 365 70,1 0,44 
Sim 71 16 22,5 55 77,5  
       
Baixo peso ao nascer       
Não 566 167 29,5 399 70,5  
Sim 26 5 19,2 21 80,8 0,26 
       
Prematuridade       
Não 561 164 29,2 397 70,8  
Sim 31 8 25,8 23 74,2 0,68 
       
Comprimento ao nascer       
<47cm  62 21 33,9 41 66,1 0,30 
�47cm e <49cm 160 39 24,4 121 75,6  

�49cm e < 51cm 249 70 28,1 179 71,9  
�51cm e < 53cm  98 34 34,7 64 65,3  
�53cm 18 7 38,9 11 61,1  
Ignorado. 5 1 20,0 4 80,0  
       
Número de irmãos       
Nenhum 20 8 40,0 12 60,0 0,21 
1 143 42 29,4 101 70,6  
2 218 67 30,7 151 69,3  

3 99 32 32,3 67 67,7  

A partir de 4 irmãos 112 23 20,5 89 79,5  
       
Cor da pele       
Branca 422 119 28,2 303 71,8 0,64 
Outras 170 53 31,2 117 68,8  
       
Idade da mãe       
Até 19 anos 69 18 26,1 51 73,9 0,94 
20 a 25 anos 232 70 30,2 162 69,8  
26 a 30 anos 176 50 28,4 126 71,6  
31 a 35 anos 80 25 31,3 55 68,7  

Acima de 35 anos 27 7 25,9 20 74,1  

Ignorado 8 2 25,0 6 75,0  
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Situação conjugal da mãe       
Sem companheiro 29 10 34,5 19 65,5 0,54 
Com companheiro 557 160 28,7 397 71,3  

Ignorado 6 2 33,3 4 66,7  
       
Percentil do IMC       
Desnutrição 49 5 10,2 44 89,8 <0,01 
Peso saudável 443 126 28,4 317 71,6  

Sobrepeso 70 29 41,4 41 58,6  
Obesidade 30 12 40,0 18 60,0  
       
Escolaridade da mãe       
Analfabeto/primário incompleto 99 24 24,2 75 75,8 0,29 
Primário completo 256 70 27,3 186 72,7  
Ginásio completo 96 32 33,3 64 66,7  
Colegial ou técnico completo 67 25 37,3 42 62,7  
Superior incompleto/completo 63 16 25,4 47 74,6  
Ignorado 11 5 45,5 6 54,5   
*p-valor não considera os valores ignorados 

 

A tabela a seguir faz uma síntese, comparando em porcentagem 

a freqüência das variáveis entre a coorte inteira e a sub-amostra entre as meninas 

com menarca antecipada. O que mais chama atenção nessa tabela é uma 

freqüência maior de crianças restritas no grupo das meninas com menarca 

antecipada. 
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Tabela 4 - Distribuição das variáveis segundo a amostra da coorte inteira (CI) (n=1052) e da 
sub-amostra (SA) (n=592), segundo a idade da menarca. Ribeirão Preto 1978/9 

  <12 anos �12 anos 
  CI (%) SA (%) CI(%) SA(%) 
Pequeno para idade gestacional     
Não 29,0 29,6 71,0 70,4 
Sim 16,7 22,9 83,3 77,1 

     
Restrição de crescimento intra-uterino     
Não 29,3 29,9 70,8 70,1 
Sim 19,1 22,5 80,9 77,5 

     

Baixo peso ao nascer     
Não 28,8 29,5 71,2 70,5 
Sim 13,5 19,2 86,5 80,8 

     
Prematuridade     
Não 28,1 29,2 71,9 70,8 
Sim 22,2 25,8 77,8 74,2 

     
Comprimento ao nascer     
<47cm 25,6 33,9 74,4 66,1 
�47cm e < 51cm 27,4 26,7 72,6 73,4 
�51cm 30,9 35,3 69,2 64,7 
Ignorados 14,3 20,0 85,7 80,0 
     
Número de irmãos     
Nenhum 48,7 40,0 51,3 60,0 
1 28,4 29,4 71,6 70,6 
2 28,9 30,7 71,1 69,3 
3 29,6 32,3 70,4 67,7 
A partir de 4 19,8 20,5 80,2 79,5 
Ignorado 0,0 0,0 100,0 0,0 
     
Cor da pele     
Branca 27,8 28,6 72,2 71,4 
Outras 27,5 30,2 72,5 69,8 

     

Idade da mãe (parto)     
Até 19 anos 28,5 26,1 71,5 73,9 
De 20 a 25 anos 29,6 30,2 70,4 69,8 
De 26 a 30 anos 25,2 28,4 74,8 71,6 
De 31 a 35 anos 26,1 31,3 73,9 68,8 
Acima de 35 anos 28,8 25,9 71,2 74,1 
Ignorado 31,2 25,0 68,8 75,0 
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Situação conjugal da mãe     
Sem companheiro 27,9 32,3 72,1 67,7 
Com companheiro 27,7 28,8 72,3 71,2 
Ignorado 30,0 33,3 70,0 66,7 

     
Escolaridade da mãe     
Analfabeto/primário incompleto 22,4 24,2 77,6 75,8 
Primário completo 27,9 27,3 72,2 72,7 
Ginásio completo 33,8 33,3 66,3 66,7 
Colegial ou técnico completo 30,0 37,3 70,0 62,7 
Superior completo ou incompleto 24,8 25,4 75,2 74,6 

Ignorado 35,0 45,5 65,0 54,5 
 

 

As tabelas de 5 a 7 e de 8 a 10 apresentam as análises bivariadas 

para cada uma das medidas de restrição de crescimento intra-uterino, 

respectivamente para a coorte completa e para a sub-amostra. 

De maneira geral, o comprimento ao nascer foi associado 

estatisticamente a todas as medidas de restrição. Na análise do baixo peso nota-

se que as variáveis associadas foram a prematuridade, e a escolaridade da mãe 

somente para a coorte completa. Para a análise de PIG, tanto para a análise da 

coorte inteira como para a sub-amostra somente a idade da mãe se mostrou 

estatisticamente associada. Para a análise da restrição de Kramer apenas a idade 

da mãe se mostrou associada para a coorte completa.  
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Tabela 5 - Análise bivariada para baixo peso ao nascer (BPN) das participantes (n=1056) da 
Coorte de Nascidos Vivos de Ribeirão Preto – 1978/9 
  Baixo peso ao nascer 
  Sim Não  
  Total n % n % p-valor* 
Pequeno para a idade gestacional       
Não 948 24 2,5 924 97,5  
Sim 108 50 46,3 58 53,7 <0,01 
       
Restrição de Kramer       
Não 899 15 1,7 884 98,3 <0,01 
Sim 157 59 37,6 98 62,4  
       
Prematuridade       
Não 993 45 4,5 948 95,5  
Sim 63 29 46 34 54 <0,01 
       
Comprimento ao nascer       
<47cm  121 47 38,8 74 61,2 <0,01 
�47cm e <49cm 291 22 7,6 269 92,4  
�49cm e < 51cm 436 4 0,9 432 99,1  

�51cm e < 53cm  171 0 0 171 100  

�53cm 30 0 0 30 100  
Ignorado 7 1 14,2 2 85,8  
       
Número de irmãos       
Nenhum 39 4 10,3 35 89,7 0,44 
1 257 19 7,4 238 92,6  
2 350 23 6,6 327 93,4  
3 196 9 4,6 187 95,4  
A partir de 4 irmãos 212 19 9 193 91  

Ignorado  2 0 0 2 100  

       
Cor da pele       
Branca 726 45 6,4 681 93,6 0,22 
Outras 330 29 8,5 301 91,5  

       

Idade da mãe       
Até 19 anos 144 11 7,6 133 92,4 0,26 
20 a 25 anos 405 34 8,4 371 91,6  
26 a 30 anos 290 16 5,5 274 94,5  

31 a 35 anos 142 5 3,5 137 96,5  

Acima de 35 anos 59 5 8,5 54 91,5  
Ignorado 16 3 18,7 13 81,3  
       
Situação conjugal da mãe       
Sem companheiro 56 7 12,5 49 87,5 0,21 
Com companheiro 990 66 6,6 924 93,4  

Ignorada 10 1 10 9 90  
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Escolaridade da mãe       
Analfabeto/primário incompleto 205 17 8,3 188 91,7 0,04 
Primário completo 456 28 6,1 428 93,9  
Ginásio completo 160 18 11,2 142 88,8  
Colegial ou técnico completo 110 7 6,4 103 93,6  

Superior incompleto/completo 105 2 1,9 103 98,1  
Ignorado 20 2 10 18 90   
*p-valor não considera os valores ignorados 
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Tabela 6 - Análise bivariada para baixo peso ao nascer (BPN) das participantes (n=592) da 
sub-amostra da Coorte de Nascidos Vivos de Ribeirão Preto – 1978/9 avaliadas em idade 
escolar -1987/9. 
  Baixo peso ao nascer 
  Sim Não  
  Total n % n % p-valor* 
Pequeno para a idade gestacional       

Não 544 8 1,5 536 98,5  
Sim 48 18 37,5 30 62,5 <0,01 
       
Restrição de Kramer       
Não 521 6 1,2 515 98,8 <0,01 
Sim 71 20 28,2 51 71,8  

       

Prematuridade       
Não 561 15 2,7 546 97,3  
Sim 31 11 35,5 20 64,5 <0,01 
       

Comprimento ao nascer       
<47cm  62 16 25,8 46 74,2 <0,01 
�47cm e <49cm 160 10 6,3 150 93,7  
�49cm e < 51cm 249 0 0,0 249 100,0  
�51cm e < 53cm  98 0 0,0 98 100,0  
�53cm 18 0 0,0 18 100,0  
Ignorado 5 0 0,0 5 100,0  

       
Número de irmãos       
Nenhum 20 1 5,0 19 95,0 0,55 
1 143 8 5,6 135 94,4  
2 218 8 3,7 210 96,3  
3 99 2 2,0 97 98,0  
A partir de 4 irmãos 112 7 6,3 105 93,7  
       
Cor da pele       
Branca 422 17 4,0 405 96,0 0,52 
Outras 170 9 5,3 161 94,7  
       
Idade da mãe       
Até 19 anos 69 4 5,8 65 94,2 0,09 
20 a 25 anos 232 15 6,5 217 93,5  
26 a 30 anos 176 4 2,3 172 97,7  
31 a 35 anos 80 1 1,2 79 98,8  
Acima de 35 anos 27 0 0,0 27 100,0  
Ignorado 8 2 25,0 6 75,0  
       
Situação conjugal da mãe       
Sem companheiro 29 2 6,5 27 93,5 0,77 
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Com companheiro 557 24 4,3 533 95,7  
Ignorado 6 0 0,0 6 100,0  
       
Percentil do índice da massa 
corporal 

      

Desnutrição 49 3 6,1 46 93,9 0,56 
Peso saudável 443 19 4,3 424 95,7  
Sobrepeso 70 4 5,7 66 94,3  
Obesidade 30 0 0,0 30 100,0  
       

Escolaridade da mãe       
Analfabeto/primário incompleto 99 6 6,1 93 93,9 0,19 
Primário completo 256 9 3,5 247 96,5  

Ginásio completo 96 8 8,3 88 91,7  
Colegial ou técnico completo 67 1 1,5 66 98,5  

Superior incompleto/completo 63 2 3,1 61 96,9  

Ignorado 11 0 0,0 11 100,0   
*p-valor não considera os valores ignorados 
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Tabela 7 - Análise bivariada para pequeno para a idade gestacional (PIG) das participantes 
(n=1056) da Coorte de Nascidos Vivos de Ribeirão Preto – 1978/9. 
  Pequeno para idade gestacional 
  Sim Não  
  Total n % n % p-valor* 
Restrição de Kramer       
Não 899 0 0 899 100 <0,01 
Sim 157 108 68,8 49 31,2  
       
Baixo peso ao nascer       
Não 982 58 5,9 924 94,1  
Sim 74 50 67,6 24 32,4 <0,01 
       
Prematuridade       
Não 993 100 10,1 893 89,9  
Sim 63 8 12,7 55 87,3 0,50 
       
Comprimento ao nascer       
<47cm  121 45 37,2 76 62,8 <0,01 
�47cm e <49cm 291 42 14,4 249 85,6  
�49cm e < 51cm 436 19 4,4 417 95,6  
�51cm e < 53cm  171 2 1,2 169 98,8  
�53cm 30 0 0 30 100  

Ignorado 7 0 0 7 100  

       
Número de irmãos       
Nenhum 39 5 12,8 34 87,2 0,94 
1 257 25 9,7 232 90,3  
2 350 34 9,7 316 90,3  
3 196 20 10,2 176 89,8  
A partir de 4 irmãos 212 24 11,3 188 88,7  
Ignorado  2 0 0 2 100  
       
Cor da pele       
Branca 726 68 9,4 658 90,6 0,49 
Outras 330 40 12,1 290 87,9  

       
Idade da mãe       
Até 19 anos 144 14 9,7 130 90,3 <0,01 
20 a 25 anos 405 61 15,1 344 84,9  
26 a 30 anos 290 27 9,3 263 90,7  
31 a 35 anos 142 3 2,1 139 97,9  
Acima de 35 anos 59 1 1,7 58 98,3  
Ignorado 16 2 12,5 14 87,5  
       

Situação conjugal da 
mãe 

      

Sem companheiro 56 8 14,3 48 85,7 0,45 
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Com companheiro 990 100 10,1 890 89,9  
       
Escolaridade da mãe       
Analfabeto/primário 
incompleto 

205 27 13,2 178 86,8 0,37 

Primário completo 456 45 9,9 411 90,1  
Ginásio completo 160 19 11,9 141 88,1  
Colegial ou técnico 
completo 

110 8 7,3 102 92,7  

Superior 
incompleto/completo 

105 8 7,6 97 92,4  

Ignorado 20 1 5 19 95   
*p-valor não considera os valores ignorados 
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Tabela 8 - Análise bivariada para pequeno para idade gestacional (PIG) das participantes 
(n=592) da sub-amostra da Coorte de Nascidos Vivos de Ribeirão Preto – 1978/9 avaliadas 
em idade escolar -1987/9. 
  Pequeno para idade gestacional 
  Sim Não  
  Total n % n % p-valor* 
Restrição de Kramer       
Não 521 0 0,0 521 100,0 <0,01 
Sim 71 48 67,6 23 32,4  

       
Baixo peso ao nascer       
Não 566 30 5,3 536 94,7  
Sim 26 18 69,2 8 30,8 <0,01 
       
Prematuridade       
Não 561 44 7,8 517 92,2  
Sim 31 4 12,9 27 87,1 0,31 
       
Comprimento ao nascer       
<47cm  62 22 35,5 40 64,5 <0,01 
�47cm e <49cm 160 22 13,7 138 86,3  
�49cm e < 51cm 249 3 1,2 246 98,8  
�51cm e < 53cm  98 1 1,0 97 99,0  
�53cm 18 0 0,0 18 100,0  

Ignorado 5 0 0,0 5 100,0  

       
Número de irmãos       
Nenhum 20 3 15,0 17 85,0 0,24 
1 143 13 9,1 130 90,9  
2 218 12 5,5 206 94,5  
3 99 7 7,1 92 92,9  
A partir de 4 irmãos 112 13 11,6 99 88,4  
       
Cor da pele       
Branca 422 33 7,8 389 92,2 0,89 
Otras 170 15 8,8 155 91,2  

       
Idade da mãe       
Até 19 anos 69 5 7,3 64 92,7 0,01 
20 a 25 anos 232 28 12,1 204 87,9  

26 a 30 anos 176 12 6,8 164 93,2  
31 a 35 anos 80 1 1,3 79 98,7  
Acima de 35 anos 27 0 0,0 27 100,0  
Ignorado 8 2 25,0 6 75,0  
       
Situação conjugal da mãe       
Sem companheiro 29 3 10,3 26 89,7 0,83 
Com companheiro 563 45 8,0 518 92,0  
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Percentil do índice da 
massa corporal 

      

Desnutrição 49 6 12,2 43 87,8 0,62 
Peso saudável 443 36 8,1 407 91,9  
Sobrepeso 70 4 5,7 66 94,3  
Obesidade 30 2 6,7 28 93,3  
       
Escolaridade da mãe       
Analfabeto/primário 
incompleto 

99 9 9,1 90 90,9 0,87 

Primário completo 256 20 7,8 236 92,2  
Ginásio completo 96 10 10,4 86 89,6  
Colegial/ técnico completo 67 4 6,0 63 94,0  
Superior incompleto/completo 63 5 7,9 58 92,1  
Ignorado 11 0 0,0 11 100,0   
*p-valor não considera os valores ignorados 
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Tabela 9 - Análise bivariada para restrição de crescimento intra-uterino de Kramer (RCIU) 
das participantes (n=1056) da Coorte de Nascidos Vivos de Ribeirão Preto – 1978/9. 
  Restrição de crescimento intra-uterino 
  Sim Não  
  Total n % n % p-valor* 
Pequeno para idade gestacional       
Não 948 49 5,2 899 94,8  
Sim 108 108 100,0 0 0,0 <0,01 
       
Baixo peso ao nascer       
Não 982 98 10,0 884 90,0  
Sim 74 59 79,7 15 20,3 <0,01 
       
Prematuridade       
Não 993 143 14,4 850 85,6  
Sim 63 14 22,2 49 77,8 0,09 
       
Comprimento ao nascer       
<47cm  121 61 50,4 60 49,6 <0,01 
�47cm e <49cm 291 62 21,3 229 78,7  

�49cm e < 51cm 436 30 6,9 406 93,1  

�51cm e < 53cm  171 3 1,7 168 98,3  

�53cm 30 1 3,3 29 96,7  
Ignorado 7 0 0,0 7 100,0  
       
Número de irmãos       
Nenhum 39 9 23,1 30 76,9 0,19 
1 257 41 16,0 216 84,0  
2 350 45 12,9 305 87,1  
3 196 24 12,2 172 87,8  

A partir de 4 irmãos 212 38 18,0 174 82,0  

Ignorado  2 0 0,0 2 100,0  

       
Cor da pele       
Branca 726 98 13,5 628 86,5 0,18 
Outras 330 59 17,9 271 82,1  

       
Idade da mãe       
Até 19 anos 144 23 16,0 121 84,0 0,03 
20 a 25 anos 405 73 18,0 332 82,0  
26 a 30 anos 290 40 13,8 250 86,2  
31 a 35 anos 142 13 9,2 129 90,8  
Acima de 35 anos 59 4 6,8 55 93,2  
Ignorado 16 4 25,0 12 75,0  
       

Situação conjugal da mãe       
Solteira 56 14 25,0 42 75,0 0,06 
Casada/amasiada 990 142 14,4 848 85,6  
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Divorciada/desquitada/viúva 10 1 10,0 9 90,0  
Ignorado       
       

Escolaridade da mãe       
Analfabeto/primário incompleto 205 44 21,5 161 78,5 0,02 
Primário completo 456 60 13,2 396 86,8  
Ginásio completo 160 27 16,9 133 83,1  
Colegial ou técnico completo 110 11 10,0 99 90,0  
Superior incompleto/completo 105 13 12,4 92 87,6  

Ignorado 20 2 10,0 18 90,0   
*p-valor não considera os valores ignorados 
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Tabela 10 - Análise bivariada para restrição de crescimento intra-uterino de Kramer (RCIU) 
das participantes (n=592) da sub-amostra da Coorte de Nascidos Vivos de Ribeirão Preto – 
1978/9 avaliadas em idade escolar -1987/9. 
  Restrição de crescimento intra-uterino 
  Sim Não  
  Total n % n % p-valor* 
Pequeno para idade 
gestacional 

      

Não 544 23 4,2 521 95,8  
Sim 48 48 100,0 0 0,0 <0,01 
       
Baixo peso ao nascer       
Não 566 51 9,0 515 91,0  
Sim 26 20 76,9 6 23,1 <0,01 
       
Prematuridade       
Não 561 66 11,8 495 88,2  
Sim 31 5 16,1 26 83,9 0,46 
       
Comprimento ao nascer       
<47cm  62 28 45,2 34 54,8 <0,01 
�47cm e <49cm 160 32 20,0 128 80,0  

�49cm e < 51cm 249 8 3,2 241 96,8  
�51cm e < 53cm  98 2 2,0 96 98,0  
�53cm 18 1 5,6 17 94,4  
Ignorado 5 0 0,0 5 100,0  
       
Número de irmãos       
Nenhum 20 5 25,0 15 75,0 0,06 
1 143 19 13,3 124 86,7  
2 218 19 8,7 199 91,3  

3 99 9 9,1 90 90,9  

A partir de 4 irmãos 112 19 17,0 93 83,0  
       
Cor da pele       
Branca 422 49 11,6 373 88,4 0,89 
Outras 170 22 12,9 148 87,1  
       
Idade da mãe       
Até 19 anos 69 9 13,0 60 87,0 0,17 
20 a 25 anos 232 34 14,7 198 85,3  
26 a 30 anos 176 19 10,8 157 89,2  
31 a 35 anos 80 7 8,7 73 91,3  

Acima de 35 anos 27 0 0,0 27 100,0  

Ignorado 8 2 25,0 6 75,0  
       
Situação conjugal da mãe       
Sem companheiro 29 5 17,2 24 82,8 0,60 
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Com companheiro 557 66 11,9 491 88,1  
       
Percentil do índice da massa 
corporal 

      

Desnutrição 49 7 14,3 42 85,7 0,70 
Peso saudável 443 55 12,4 388 87,6  
Sobrepeso 70 7 10,0 63 90,0  
Obesidade 30 2 6,7 28 93,3  
       
Escolaridade da mãe       
Analfabeto/primário incompleto 99 17 17,2 82 82,8 0,24 
Primário completo 256 29 11,3 227 88,7  
Ginásio completo 96 14 14,6 82 85,4  
Colegial ou técnico completo 67 4 6,0 63 94,0  
Superior incompleto/completo 63 7 11,1 56 88,9  

Ignorado 11 0 0,0 11 100,0   
*p-valor não considera os valores ignorados 
 
 

As Tabelas 11 e 12 apresentam as análises seqüenciais com os 

Riscos Relativos da antecipação da idade da menarca para cada medida de 

restrição, respectivamente para a coorte inteira e sub-amostra. 

Podemos observar que a restrição de crescimento intra-uterino, 

independente da medida utilizada, se mostrou negativamente associada à 

menarca antecipada. Esta associação negativa foi significante para a análise 

incluindo a coorte inteira, porém não alcançou significância para a sub-amostra. 

Além disso, a análise seqüencial revelou que os riscos relativos, bem como os 

intervalos de confiança, não sofreram alterações significantes com o acréscimo de 

covariantes. 
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Tabela 11 - Análise seqüencial do Risco relativo (RR) da menarca antecipada para as 
variáveis selecionadas (n = 1056). Coorte de nascidos de Ribeirão Preto - SP. 1978/9. 

  

Baixo peso Pequeno para 
idade gestacional 

Restrição de 
Kramer 

 RR ( IC 95%)* RR ( IC 95%) RR ( IC 95%) 

Indicador de Restrição 
 0,47 (0,26-0,84) 0,57 (0,37-0,89) 0,65 (0,47-0,92) 

Escolaridade materna e cor  0,47 (0,27-0,84) 0,57 (0,38-0,90) 0,67 (0,48-0,94) 

+ número de irmãos, 
escolaridade e situação 
conjugal da mãe 

0,48 (0,28-0,85) 0,59 (0,39-0,91) 0,66 (0,47-0,94) 

+ comprimento ao nascer e 
prematuridade 0,44 (0,25-0,83) 0,60 (0,39-0,92) 0,67 (0,47-0,96) 

* IC 95 = intervalo de confiança de 95% 
 
Tabela 12 - Análise seqüencial do Risco relativo (RR) da menarca antecipada para as 
variáveis selecionadas ( n= 594). Sub-amostra da Coorte de nascidos de Ribeirão Preto - SP. 
1978/9. 

  Baixo peso Pequeno para 
idade gestacional 

Restrição de 
Kramer 

 RR ( IC 95%) RR ( IC 95%) RR ( IC 95%) 

Indicador de Restrição 0,65 (0,29-1,45) 0,77 (0,45-1,32) 0,75 (0,48-1,18) 

Escolaridade materna e cor 0,65 (0,30-1,44) 0,78 (0,46-1,34) 0,78 (0,49-1,22) 

+ número de irmãos, 
escolaridade e situação 
conjugal da mãe 

0,75 (0,35-1,60) 0,85 (0,50-1,47) 0,82 (0,52-1,30) 

+ comprimento ao nascer e 
prematuridade 0,65 (0,30-1,40) 0,81 (0,48-1,37) 0,77 (0,48-1,23) 

+ índice de massa corpórea 0,70 (0,33-1,47) (0,86 (0,51-1,46) 0,80 (0,51-1,26) 

* IC 95 = intervalo de confiança de 95% 

 

Nas tabelas 13 e 14 são apresentados os modelos finais para 

cada um dos indicadores de restrição, respectivamente para a coorte inteira e 

para a sub-amostra, sem grandes alterações relacionadas às tabelas anteriores. 

A inclusão do índice da massa corpórea no modelo da sub-

amostra não provocou alterações significantes nos valores dos Riscos Relativos 

para BPN, PIG ou RCIU de Kramer. 
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Tabela 13 - Modelos finais para indicadores de restrição de crescimento intra-uterino 
(n=1056). Coorte de nascidos vivos de Ribeirão Preto - SP. 1978/9. 

  

Modelo 1  
(Baixo peso) 

Modelo 2 
(Pequeno para 

idade gestacional) 

Modelo 3 
(Restrição de 

Kramer) 
Indicadores de restrição 0,46 (0,25-0,83)* 0,60 (0,39-0,92)* 0,67 (0,47-0,96)* 
    
Escolaridade    
Analfabeto/primário  1,00 1,00 1,00 
Primário completo 1,16 (0,86-1,57) 1,15 (0,85-1,55) 1,14 (0,84-1,54) 
Ginásio completo 1,48 (1,04-2,09) 1,43 (1,01-2,03) 1,43 (1,00-2,02) 
Colegial / técnico completo 1,21 (0,81-1,81) 1,18 (0,79-1,77) 1,17 (0,78-1,75) 
Superior  0,94 (0,59-1,50) 0,94 (0,59-1,50) 0,94 (0,59-1,49) 
    
Cor    
Branca 1,00 1,00 1,00 
Outras 1,05 (0,84-1,32) 1,05 (0,84-1,32) 1,05 (0,84-1,32) 
    
Idade da mãe    
Até 19 anos 1,00 1,00 1,00 
20 a 25 anos 1,08 (0,79-1,48) 1,09 (0,80-1,49) 1,08 (0,79-1,47) 
26 a 30 anos 0,93 (0,66-1,31) 0,93 (0,66-1,31) 0,92 (0,66-1,30) 
31 a 35 anos 1,02 (0,69-1,53) 1,00 (0,67-1,50) 1,01 (0,68-1,51) 
> 35 anos 1,33 (0,81-2,19) 1,25 (0,76-2,06) 1,25 (0,76-2,05) 
    
Número de irmãos    
Nenhum 1,00* 1,00* 1,00* 
1 0,57 (0,38-0,84) 0,57 (0,39-0,83) 0,57 (0,39-0,83) 
2 0,60 (0,42-0,88) 0,61 (0,42-0,87) 0,60 (0,42-0,86) 
3 0,60 (0,40-0,90) 0,61 (0,41-0,91) 0,61 (0,41-0,89) 
A partir de 4 0,43 (0,27-0,67) 0,43 (0,28-0,67) 0,43 (0,28-0,66) 
    
Situação conjugal    
Sem parceiro 1,00 1,00 1,00 
Com parceiro 1,09 (0,68-1,73) 1,13 (0,71-1,80) 1,13 (0,71-1,79) 
    
Comprimento ao nascer   
<47cm  1,00 1,00 1,00 
�47cm e <49cm 0,88 (0,61-1,28) 0,94 (0,65-1,37) 0,93 (0,64-1,35) 
�49cm e < 51cm 0,93 (0,65-1,34) 0,98 (0,68-1,42) 0,97 (0,66-1,41) 
�51cm e < 53cm  1,04 (0,70-1,56) 1,09 (0,73-1,64) 1,07 (0,71-1,62) 
�53cm 1,13 (0,62-2,05) 1,17 (0,64-2,13) 1,14 (0,62-2,10) 
    
Pretermo    
Não 1,00 1,00 1,00 
Sim 0,46 (0,68-1,91) 0,87 (0,52-1,47) 0,88 (0,53-1,49) 
*p-valor <0,05    
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Tabela 14: Modelos finais para indicadores de restrição de crescimento intra-uterino 
(n=594). Sub-amostra da Coorte de nascidos vivos de Ribeirão Preto - SP. 1978/9. 

  

Modelo 1  
(Baixo peso) 

Modelo 2 
(Pequeno para 

idade 
gestacional) 

Modelo 3 
(Restrição de 

Kramer) 

Indicadores de restrição 0,70 (0,33-1,47) 0,96 (0,52-1,75) 0,80 (0,51-1,26) 
    
Escolaridade    
Analfabeto/primário  1,00 1,00 1,00 
Primário completo 1,05 (0,70-1,58) 1,05 (0,70-1,58) 1,04 (0,69-1,57) 
Ginásio completo 1,37 (0,86-2,19) 1,36 (0,85-2,18) 1,35 (0,84-2,16) 
Colegial ou técnico completo 1,42 (0,85-2,37) 1,43 (0,86-2,39) 1,40 (0,84-2,35) 
Superior  0,92 (0,51-1,67) 0,93 (0,51-1,68) 0,92 (0,51-1,66) 
    
Cor    
Branca 1,00 1,00 1,00 
Outras 1,20 (0,89-1,62) 1,20 (0,89-1,62) 1,20 (0,89-1,62) 
    
Idade da mãe    
Até 19 anos 1,00 1,00 1,00 
20 a 25 anos 1,25 (0,77-2,00) 1,24 (0,77-2,01) 1,24 (0,77-2,00) 
26 a 30 anos 1,14 (0,69-1,87) 1,14 (0,69-1,88) 1,14 (0,69-1,88) 
31 a 35 anos 1,43 (0,82-2,49) 1,43 (0,82-2,50) 1,44 (0,82-2,51) 
> 35 anos 1,27 (0,58-2,77) 1,26 (0,58-2,76) 1,25 (0,57-2,73) 
    
Número de irmãos    
Nenhum 1,00* 1,00* 1,00* 
1 0,67 (0,36-1,24) 0,67 (0,37-1,23) 0,66 (0,36-1,20) 
2 0,80 (0,45-1,43) 0,80 (0,45-1,41) 0,78 (0,44-1,38) 
3 0,86 (0,46-1,60) 0,86 (0,47-1,59) 0,84 (0,46-1,55) 
A partir de 4 0,55 (0,28-1,09) 0,55 (0,28-1,08) 0,54 (0,28-1,05) 
    
Situação conjugal    
Sem parceiro 1,00 1,00 1,00 
Com parceiro 0,85 (0,48-1,51) 0,86 (0,49-1,51) 0,86 (0,49-1,51) 
    
Comprimento ao nascer   
<47cm  1,00 1,00 1,00 
�47cm e <49cm 0,71 (0,45-1,12) 0,72 (0,46-1,13) 0,70 (0,44-1,11) 
�49cm e < 51cm 0,75 (0,48-1,16) 0,75 (0,49-1,17) 0,72 (0,46-1,13) 
�51cm e < 53cm  0,95 (0,59-1,52) 0,96 (0,59-1,54) 0,92 (0,57-1,48) 
�53cm 0,24 (0,61-2,49) 1,24 (0,61-2,52) 1,19 (0,58-2,41) 
    
Pretermo    
Não 1,00 1,00 1,00 
Sim 1,05 (0,57-1,95) 0,96 (0,52-1,75) 0,94 (0,51-1,72) 
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Percentil do índice de massa corporal    
Desnutrida 0,41 (0,18-0,93) 0,41 (0,18-0,93) 0,41 (0,18-0,93) 
Eutrófica 1,00* 1,00* 1,00* 
Soprepeso 1,54 (1,11-2,13) 1,53 (1,10-2,13) 1,53 (1,10-2,13) 
Obesa 1,37 (0,82-2,26) 1,38 (0,83-2,30) 1,37 (0,82-2,28) 
*p-valor <0,05    
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Embora a média da idade da menarca tenha sido semelhante à 

relatada em estudos nacionais (LAGO et. al, 2007; SILVA; GIGANTE; MINTEN, 

2008; TAVARES; HAEFFNER; BARBIERI, 2000; CASTILHO; SAITO; BARROS 

FILHO, 2005) e internacionais (THOMAS et. al, 2008), a associação entre idade 

da menarca e as medidas de restrição de crescimento foi negativa. 

Alguns estudos não encontraram associação (ADAIR, 2001; 

BLELL; POLLARD; PEARCE, 2008; SILVA et. al, 2002; TAM et. al, 2006) 

enquanto outros encontraram associação positiva com baixo peso (seja por 

quintis, padronizados por idade gestacional ou puro) com a idade da menarca 

(COOPER et. al, 1996; PERSSON et al., 1999; KOZIEL; JANKOWSKA, 2002; 

ROMUNDSTAD et. al., 2003; SLOBODA et. al, 2007), ou quando consideraram 

apenas o comprimento ao nascer (ADAIR, 2001; TAM et. al, 2006). 

Entretanto, em alguns estudos, associação positiva com o baixo 

peso foi encontrada somente quando os modelos foram ajustados pelo IMC na 

infância (TAM et. al, 2006; BLELL; POLLARD; PEARCE, 2008), embora o ajuste 

pelo IMC em outros estudos (SILVA et. al, 2002; ADAIR, 2001; SLOBODA et. al, 

2007) não tenha resultado em alteração da associação entre o baixo peso e idade 

da menarca.  

Essas inconsistências de resultados podem ser justificadas por 

diferentes metodologias e também por considerarem diferentes fatores de 

confusão no ajuste dos modelos.  

 Cooper et. al (1996) obtiveram seus dados de um estudo 

populacional com 1471 meninas inglesas, escocesas e do País de Gales nascidas 

em 1946. Nesse estudo as informações antropométricas ao nascimento foram 

recordadas pela mãe ou então obtidas de prontuários, a idade da menarca foi 

perguntada para a mãe quando as meninas tinham, em média, 14,5 anos de 

idade. O único fator controlado na associação de baixo peso e a idade da 

menarca foi o peso aos sete anos, e não o IMC que é uma medida mais próxima 

da quantidade de gordura. Dessa forma, a associação encontrada foi de que as 

meninas categorizadas no quintil mais baixo de peso ao nascer tiveram a 

menarca antecipada em 2,2 meses quando comparadas às meninas do quintil 

mais alto. Aquelas com menor peso ao nascer e com maior peso aos sete anos 

também tiveram a menarca mais cedo. 
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Persson et. al (1999), em seu estudo com crianças suecas 

nascidas entre 1973-77 observaram que meninas prematuras iniciam a 

puberdade mais tarde do que meninas normais e que meninas PIG iniciaram a 

puberdade, em média, 5 meses mais cedo. Entretanto, quando o padrão estimado 

de crescimento foi incluído na análise de covariância a diferença entre os grupos 

não foi significante, sendo este o único fator controlado na associação. Os dados 

foram obtidos de prontuários médicos e avaliações médicas na escola dos 7 aos 

18 anos, inclusive da idade da menarca. 

Em estudo de coorte com 997 meninas entre 14 e 15 anos 

nascidas entre 1983 e 1984 em Cebu (Filipinas) feito por Adair (2001) o peso ao 

nascer não foi considerado significante. Entretanto, quando considerado o 

comprimento, foi observado que meninas longas e magras apresentavam a 

menarca aproximadamente seis meses mais cedo do que as meninas pequenas e 

magras.  Os fatores controlados neste estudo foram: nível socioeconômico, 

estado nutricional da mãe durante a gravidez e nutrição. Uma informação 

interessante que Adair acrescenta ao estudo é a velocidade de crescimento até 

aos 6 meses de idade e concluiu que é relacionado com a idade da menarca 

antecipada. Os dados foram coletados por entrevistas, as avaliações 

antropométricas realizadas por pessoas treinadas e a idade da menarca foi 

questionada à mãe quando as meninas tinham cerca de 11 a 14 anos de idade. 

Na Inglaterra, em estudo realizado por Silva et al. (2002), o baixo 

peso ao nascer só foi associado à menarca antecipada quando houve um rápido 

crescimento até aos 2 anos de idade, mas desapareceu quando controlado pelo 

crescimento dos 2 aos 7 anos. Esse estudo sugere que o momento da menarca 

pode ser definido in útero, mas que pode sofrer alterações por modificações 

corporais na infância. A idade da menarca foi obtida em questionário com a mãe, 

quando a menina tinha cerca de 15 anos de idade. As outras informações foram 

coletadas por entrevistas e avaliações antropométricas. Os fatores controlados 

nessa análise foram: idade da mãe, ordem de nascimento (primeiro), número de 

irmãos (menos) e tipo de trabalho do pai (proxy de nível socioeconômico, trabalho 

manual). 

Na Polônia, no estudo de Koziel e Jarkowska (2002), foi 

encontrado que o baixo peso ao nascer antecipa a idade da menarca. Entretanto, 

apesar deste estudo ter controlado a associação pelo nível socioeconômico e 
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IMC, ele difere dos demais por ter adotado um ponto de corte para menarca 

antecipada de 14 anos, uma idade muito acima da média de outros estudos e até 

mesmo das próprias meninas estudadas (12,7 anos). 

Na Austrália, em um estudo feito com 156 meninas, os dados 

foram coletados ao nascimento, a antropometria realizada aos 8 anos e a idade 

da menarca questionada para as próprias meninas aos 15 anos. A menarca 

antecipada aconteceu entre as meninas que nasceram longas e magras e que 

tiveram maior IMC na infância. Não houve outros tipos de controle das variáveis 

neste estudo (Tam et. al, 2006). 

Em outro estudo na Austrália, Sloboda et al. (2007) demonstraram 

que o menor peso ao nascer com maior IMC antecipa a idade da menarca numa 

amostra de conveniência. Nele, as informações foram coletadas ao nascimento e 

em mais 6 épocas distintas, sendo a última aos 13 anos de idade e a idade da 

menarca foi coletada por questionário, prospectivamente. Nesse estudo houve 

controle das variáveis de confusão pela a idade da mãe, IMC da mãe durante a 

gravidez, ganho de peso na gravidez, hipertensão e uso de tabaco durante a 

gravidez, e medidas (circunferência da cabeça, abdome e peito e prega cutânea) 

do recém-nascido.  

Em uma coorte de Newcastle, Reino Unido, iniciada em 1947, 

contou ao final com a participação de 276 mulheres (aos 50 anos de idade), no 

qual a idade da menarca foi questionada, os demais dados foram coletados 

prospectivamente. Esse estudo considerou diversos fatores de confusão na 

análise: idade da mãe, tempo de amamentação, infecções respiratórias, 

intestinais e outras, classe social, condições de moradia, ordem de nascimento e 

número de eventos adversos. Entretanto, ser pequena para idade gestacional só 

antecipou a idade da menarca quando considerado o IMC da menina aos 9 anos 

de idade (Blell; Pollard; Pearce, 2008). 

 

Assim, a controvérsia existente em relação à associação entre a 

RCIU e a antecipação da menarca parece existir principalmente por problemas 

metodológicos incluindo amostras de conveniência, falta de ajuste de fatores de 

confusão e diferentes definições de RCIU. Isso não quer dizer que a associação 

negativa entre RCIU e idade da menarca não exista.  



70 

 

 

De acordo com Hales e Barker  (1992), quando o feto se encontra 

em um ambiente intra-uterino restrito, em busca da sobrevivência ele prioriza 

órgãos principais, como cérebro e coração, em detrimento de outros, promovendo 

alterações no crescimento e função dos tecidos. Em extensão a essa hipótese 

para as alterações hormonais da menina, a privação de suprimentos no ambiente 

intra-uterino poderia acarretar conseqüências nos ovários e até mesmo no 

mecanismo de comunicação e feedback do eixo HHG, que seriam detectáveis 

apenas na fase da puberdade, quando a menarca antecipada ocorresse. 

O nosso estudo não permite contestarmos essa hipótese, pois 

não foram realizados acompanhamentos hormonais dessas meninas e nem 

mesmo sua função ovariana. Talvez a restrição possa não ter influenciado na 

idade da menarca, mas possa ter relação com outras disfunções ovarianas. 

Ainda, não termos encontrado associação entre restrição e 

menarca não significa que não existe influência da restrição, pois entre o 

nascimento e a puberdade entre o nascimento e a puberdade há uma janela 

ainda aberta da plasticidade inerente do organismo. Nesse período, o ambiente 

intra-uterino restrito pode fazer o feto adaptar-se para sobreviver a um ambiente 

hostil após o nascimento (DÖRNER, 1975; LUCAS, 1991). Porém, se após o 

nascimento o ambiente encontrado é farto, pode haver risco para doenças na vida 

futura (GLUCKMAN; HANSON 2004). Essa teoria vai de encontro aos achados de 

alguns estudos (COOPER et al., 1996; SILVA et al., 2002; TAM et al., 2006; 

SLOBODA et al., 2007; BLELL; POLLARD; PEARCE, 2008) em que as meninas 

que nasceram pequenas (em tamanho ou peso) e que durante a fase de pré-

puberdade apresentaram um maior índice de massa corpórea tiveram a idade da 

menarca antecipada. 

Na tentativa de testar a influência do IMC, avaliamos sua 

interação com a restrição de crescimento intra-uterino. Dentre as 592 meninas 

que participaram da sub-amostra, houve predominância de subnutrição entre as 

meninas com restrição de crescimento poucas meninas que nasceram restritas 

desenvolveram sobrepeso ou obesidade (n=4 BPN, n=6 PIG e n=9 RCIU). 

Portanto, esta baixa freqüência não nos permite tirar conclusões. 

Em contraste com a literatura, este estudo demonstrou 

associação negativa e estatisticamente significante entre RCIU e menarca 

antecipada, mesmo após controle de fatores de confusão. Embora na análise da 
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sub-amostra a associação não tenha sido estatisticamente significante, a 

tendência à associação negativa permaneceu. Provavelmente, esta falta de 

significância estatística pode ser explicada pelo relativo pequeno tamanho da 

amostra.  

Este contraste com a literatura talvez possa ser explicado pelo 

fato de que a quase totalidade das meninas com RCIU neste estudo tornaram-se 

desnutridas ou eutróficas. Sabe-se que para que a menarca aconteça é 

necessário que a menina tenha uma reserva de gordura para a produção dos 

hormônios (FRISH; MCARTHUR, 1974). Portanto, essa predominância de 

crianças restritas que continuaram desnutridas pode explicar a associação 

negativa encontrada neste estudo. 

Entre as meninas com restrição de Kramer (n=7) e PIG (n=6) que 

em idade escolar estavam desnutridas relataram a idade da menarca a partir dos 

12 anos de idade. Entre as BPN, das 21 meninas que estavam desnutridas, 

19,2% apresentaram a idade da menarca antecipada. Esses baixos números não 

nos permitem conclusões para análises de interação. 

No entanto, essas conclusões não invalidam a hipótese de 

associação entre RCIU e antecipação da menarca entre as crianças com IMC 

alto, especialmente porque a maioria dos estudos já citados foi realizada em 

países desenvolvidos, com realidades sociais e econômicas distintas, em fase de 

transição nutricional avançada, com o aumento de obesidade. Nestes países a 

RCIU tem sido associada à obesidade na infância, fato que não foi observado 

nessa coorte (CIAMPO, 2008).  

Quanto a este estudo, embora os dados do mesmo sejam 

provenientes de uma coorte, algumas limitações também devem ser consideradas 

nas interpretações dos resultados. Dentre estas limitações está o fato da coleta 

de dados não ter sido realizada para o propósito deste estudo, portanto, temos 

que considerar a maior probabilidade de erro tipo I. Além disso, algumas variáveis 

apresentam limitações específicas que podem ser questionadas.  

Um exemplo é a idade da menarca, que foi coletada pelo método 

recordatório em 2004/5, sendo registrada apenas em anos completos. No entanto, 

estudos de validade do método recordatório realizados em idade adulta 

verificaram correlação média (COOPER et al., 2006) e alta (MUST et al., 2002) 
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entre a idade mencionada na adolescência com a idade mencionada na idade 

adulta. 

Pode-se questionar também a informação do nível 

socioeconômico. Optou-se por não utilizar a variável “renda” pelo elevado número 

de informações ignoradas. Como alternativa, foi utilizada a escolaridade da mãe 

com um indicador socioeconômico, fator que pode não ser uma medida tão real, 

já que na época do nascimento das crianças a escolaridade da mulher não era 

valorizada. 

Em relação à cor da pele, sua utilização pode ser questionada por 

não ser uma medida tão apurada em relação à raça, em decorrência da grande 

miscigenação em nosso país. Logo, para considerar a raça/cor da pele como fator 

relacionado ao genótipo, essa classificação pode ser uma limitação. 

Outra limitação encontrada é em relação ao número de irmãos. 

Essa variável foi coletada na idade adulta, o que pode não refletir a quantidade 

real de irmãos durante a fase de pré-puberdade, além de não terem sido 

diferenciados os meio-irmãos.  

Além disso, contamos com a limitação da ausência de informação 

referente ao crescimento pós-natal (catch-up). Em relação ao ganho de peso na 

infância, sabe-se que a restrição de crescimento intra-uterino é compensada na 

maioria dos casos até o segundo ano de vida (catch-up) e esse ganho de peso 

pode contribuir para o risco de obesidade e interferir na distribuição da gordura 

corporal (DUNGER; AHMED; ONG, 2006).  

Poderia ser utilizada uma medida aproximada de catch-up 

utilizando-se a medida de peso aos 8 anos de idade, entretanto, não optamos por 

isso por considerarmos uma medida com intervalo muito grande e que pudesse 

ser influenciada por muitos outros fatores, como condições sociais e até mesmo o 

ganho natural de peso da pré-puberdade, sendo assim uma medida muito 

distante do nascimento. 

Embora a informação do IMC na infância estivesse disponível 

para a sub-amostra, não foi possível testar seu papel como fator de interação ou 

fator interveniente porque apenas 4 crianças com RCIU apresentaram sobrepeso. 

Talvez se esta informação estivesse disponível para a coorte inteira estes testes 

pudessem ser realizados. Desta forma, não podemos descartar que a associação 
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negativa encontrada seja decorrente da falta de informação do IMC na infância, 

que poderia agir, no caso, como um fator mediador. 

Apesar das limitações, este estudo tem como vantagens ser uma 

uma coorte populacional realizada em um país em desenvolvimento, com perfil 

nutricional diferente dos demais estudos, além de ser uma pesquisa inédita em 

nosso país.  
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Este estudo demonstrou associação negativa entre restrição de 

crescimento intra-uterino, seja representado por baixo peso ao nascer, pequeno 

para idade gestacional ou restrição de Kramer, com a antecipação da idade da 

menarca. 

Quando o índice de massa corpórea foi considerado nessa 

associação na sub-amostra disponível não houve modificação dos resultados. 
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