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RESUMO 

 

MARQUES, Gabriela. Impacto do aleitamento materno exclusivo no sobrepeso e obesidade 

em filhos de mães com excesso de peso. 2020. 116 f. Dissertação de Mestrado - Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020.  

 

As taxas de sobrepeso e obesidade vêm crescendo em todo mundo. A amamentação diminui o 

risco de desenvolvimento de excesso de peso na infância e adolescência; entretanto, a obesidade 

materna é associada com um menor tempo de aleitamento materno, intenção de amamentação 

por períodos mais curtos, menor propensão em seu início e desmame precoce. O principal 

objetivo deste estudo foi de verificar o risco para o desenvolvimento de excesso de peso em 

filhos de mães com sobrepeso e obesidade entre o primeiro e terceiro ano de vida segundo a 

duração do aleitamento materno exclusivo (AME). O presente estudo está inserido numa coorte 

de nascimentos, composto de três etapas de avaliação: pré-natal (20ª a 25ª semanas de gestação), 

nascimento e seguimento (entre o primeiro e terceiro ano de vida).  Finalizaram as três etapas 

do estudo, 1.069 pares mães-filhos. Obteve-se informações sobre características 

socioeconômicas, dados antropométricos das mães e dos lactentes, tipo de parto, peso ao nascer, 

tempo de exposição a outros alimentos que não o leite materno e duração do AME. 58,1% das 

mães e 7,5% dos lactentes apresentaram excesso de peso no seguimento. A média na duração 

do AME foi de 3,7 meses e a mediana, em 4,0 meses (DP=2,25). Entre os filhos de mães com 

excesso de peso, não se observaram diferenças entre o RR das variáveis selecionadas para o 

excesso de peso entre os lactentes que estiveram em AME por um período mais prolongado (≥ 

4,0 meses) quando comparados aos que foram amamentados por menor tempo. Na análise 

global, sem o ajuste para o excesso de peso materno, mães com sobrepeso e obesidade 

apresentaram risco relativo (RR) de 1,54 (IC95%:1,22-1,94) de terem filhos com excesso de 

peso; após ajuste do IMC materno e demais variáveis não se observaram diferenças entre o RR 

para o excesso de peso entre lactentes que estiveram em AME≥4,0 meses e naquelas que 

estiveram por um período inferior. Neste estudo, não foram observadas diferenças entre o risco 

de desenvolvimento de excesso de peso em filhos de mães com sobrepeso e obesidade segundo 

a duração do AME. 

 

Palavras-chave: Aleitamento materno. Relações mãe-filho. Nutrição do lactente. Nutrição 

materna. 

 



ABSTRACT 

 

MARQUES, Gabriela. Impact of exclusive breastfeeding on overweight and obesity in 

children of overweight mothers. 2020. 116 p. Master's thesis - Ribeirão Preto Medical School, 

University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. 

 

Rates of overweight and obesity have been increasing worldwide. Breastfeeding reduces the 

risk of developing overweight in childhood and adolescence; however, maternal obesity is 

associated with shorter breastfeeding time, intention to breastfeed for shorter periods, less 

propensity to start and early weaning. The main objective of this study was to verify the risk 

for the development of overweight in children of mothers with overweight and obesity between 

the first and third year of life according to the duration of exclusive breastfeeding (EBF). The 

present study is part of a birth cohort, composed of three stages of assessment: prenatal care 

(20 to 25 weeks of gestation), birth and follow-up (between the first and third years of life). The 

three stages of the study were completed by 1.069 mother-child pairs. Information on 

socioeconomic characteristics, anthropometric data of mothers and infants, type of delivery, 

birth weight, time of exposure to foods other than breast milk and duration of EBF were 

obtained. 58,1% of mothers and 7,5% of infants were overweight in the follow-up. The average 

duration of EBF was 3,7 months and the median was 4,0 months (SD = 2,25). Among the 

children of overweight mothers, there were no differences between the RR of the variables 

selected for overweight among infants who were in EBF for a longer period (≥ 4.0 months) 

when compared to those who were in EBF for shorter time. In the global analysis, without 

adjusting for maternal overweight, overweight and obese mothers had a relative risk (RR) of 

1,54 (95% CI: 1,22-1,94) of having overweight children; after adjusting the maternal BMI and 

other variables, there were no differences between the RR for excess weight between children 

who were in EBF≥4,0 months and those who were for a shorter period. In this study, there were 

no differences between the risk of developing overweight in children of mothers with 

overweight and obesity according to the duration of EBF. 

 

Keywords: Breastfeeding. Mother-child relations. Childhood nutrition. Maternal nutrition. 
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I - INTRODUÇÃO 

 

 I. 1 - O aleitamento materno e suas dimensões: do social ao biológico 

 

  I. 1.1 - Definições sobre o tema 

 

De acordo com os conceitos adotadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o 

aleitamento materno (AM) pode ser classificado de quatro formas distintas. Na primeira delas, 

conhecida como aleitamento materno exclusivo (AME), as necessidades nutricionais do 

lactente são atendidas completamente apenas com a ingestão do leite materno até os seis meses 

de idade (BRASIL, 2015). Ao final do sexto mês de vida, a maioria das crianças atinge um 

estágio de desenvolvimento motor e neurológico que possibilitam a mastigação, deglutição, 

digestão e excreção, habilitando-os a receber alimentos de consistência sólida e semissólida 

com o objetivo de complementar o leite materno (MONTE; GIUGLIANI, 2004). Assim, a 

criança deve iniciar a introdução da alimentação complementar que, juntamente com o leite 

materno, irá atender e garantir as suas novas demandas nutricionais (aleitamento materno 

complementado). 

O AM também pode ser classificado em aleitamento materno predominante, ou seja, há 

predominância do leite materno na rotina alimentar da criança, porém com o consumo 

concomitante de água e/ou outras bebidas (como os sucos e chás, por exemplo). Já o termo 

aleitamento materno misto ou parcial é definido quando o lactente recebe tanto o leite materno 

quanto outros tipos de leite (como as fórmulas infantis industrializadas e o leite de vaca, entre 

outros) (BRASIL, 2015). 

Mostra-se bastante reconhecida na literatura científica e difundida pela OMS, Ministério 

da Saúde e Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), a importância da continuidade da 

amamentação. Esses órgãos endossam que o aleitamento materno deve seguir até, pelo menos, 

os dois anos de idade (BRASIL, 2015; SPB, 2012). 

 

  I.1.2 - Contexto histórico: o social e o cultural 

 

I.1.2.1 - A evolução da amamentação pelo mundo 

 

Desde os primórdios, o ser humano sempre se mostrou dependente do leite materno para 

a garantia de sua sobrevivência no início da vida. Embora não se saiba com clareza sobre os 
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hábitos relacionados à amamentação na Era Pré-Histórica, os primeiros delineamentos sobre o 

ato de amamentar são frequentemente baseados em suposições abrangendo outros primatas. 

Assim como eles, acredita-se que as crianças fossem amamentadas sob demanda por vários 

anos, geralmente em torno dos três aos cinco anos, isto é, idade em que ela adquiria capacidade 

de buscar o seu próprio alimento (PAPASTAVROU et al., 2015).  

Com o estilo de vida envolvendo a caça e a sobrevivência, muitas vezes a mãe não 

conseguia amamentar e, consequentemente, a criança vinha a falecer a menos que outra mulher 

a substituísse. No período Neolítico, com o desenvolvimento da agricultura e a domesticação 

dos animais, houve uma maior oferta de alimentos e muitas crianças, na incapacidade de receber 

o leite humano, passaram a se alimentar com o leite animal que era ofertado através de 

recipientes ou mamados diretamente dos mesmos (CASTILHO; BARROS FILHO, 2010).  

Nas civilizações da Antiguidade - babilônicos, egípcios, gregos e romanos -, o leite 

materno era tido como um alimento sagrado e vital para a saúde e sobrevivência da criança. A 

mãe deveria assumir o papel de amamentar, porém, na impossibilidade de atender às 

necessidades do filho ou por escolha daquelas pertencentes à alta sociedade da época 

(outorgando, inclusive, um símbolo de status para a família contratante), tais povos 

empregavam mulheres destinadas ao ato: as intituladas amas de leite; dentre estas geralmente 

se encontravam as escravas ou àquelas que adotavam a prática como profissão (BITAR, 1995). 

As nutrizes obtinham privilégios com o seu novo papel social; todavia, deveriam 

assumir condutas de comportamentos ditadas pelos seus empregadores, como a adoção de 

dietas alimentares específicas, determinadas condições de higiene, cuidado pessoal e de 

relacionamento sexual, por exemplo (DAVIES; O’HARE, 2004). Cabe destacar que, dentro 

dessa cultura, pensava-se que a mulher não conseguiria cumprir, de forma concomitante, o seu 

dever como mulher e de mãe (DAMASCENO, 2011). 

O exercício das amas de leite pode ser encontrado no Código de Hamurabi, famoso 

conjunto de leis oriundos da antiga Mesopotâmia. Escrito entre 1800 e 1700 a.C., há registro 

de regulamentações sobre a atividade das amas de leite, bem como sobre a sua execução através 

de contrato de trabalho e o pagamento em dinheiro (BARBIERI; COUTO, 2012; ARANTES, 

1995). Com o estabelecimento de acordos entre a família e essas mulheres, muitas crianças 

eram levadas para as casas das nutrizes e só retornavam tempos depois para os seus lares 

originais (CASTILHO; BARROS FILHO, 2009). 

A atividade e a existência das amas de leite tornaram-se cada vez mais popular entre a 

classe aristocrática da Antiguidade; suas implicações podem ser observadas nas passagens de 

Aristóteles (entre 384 e 322 a.C) e Plutarco (por volta de 46 e 120 d.C) que argumentavam, em 
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seus discursos morais em favor da amamentação, ser o aleitamento um dever materno, além de 

também estimular o fortalecimento dos laços afetivos entre a díade.  

Sobre os vínculos construídos através da amamentação, a relação entre a criança e a ama 

era muito valorizada culturalmente. A mulher era, de fato, a grande protagonista para o 

crescimento forte e saudável da criança, características imprescindíveis nas questões 

ideológicas dos povos gregos (GAMBOA, 2008). Já para os romanos, embora houvesse o 

estímulo da amamentação materna, este era relacionado à precocidade do envelhecimento da 

mulher, uma justificativa considerada plausível para a mãe da alta sociedade na contratação das 

amas. De acordo com os registros, as crianças eram amamentadas na época até os dois ou três 

anos de idade (CASTILHO; BARROS FILHO, 2009; VINAGRE et al., 2001). 

O leite materno foi, durante certo tempo, relacionado com as características da nutriz. 

Acreditava-se que a mulher que estava amamentando pudesse transmitir suas qualidades à 

criança através do próprio leite. Com base nessa crença, a recomendação era de cautela na 

escolha da ama de leite, observando-se ainda outras características da mulher, como a idade, 

saúde e temperamento (CASTILHO; BARROS FILHO, 2009). Na Grécia antiga, por exemplo, 

tais relatos podem ser encontrados em contos mitológicos, como a do filho de Zeus, Héracles, 

com a mortal Alcmena, amamentado no seio de sua esposa, a deusa Hera, visando a transmissão 

da imortalidade e das demais qualidades divinas ao bebê (RIBEIRO, 2012).  

No Império Romano e nas colônias gregas, o costume envolvendo as amas de leite foi 

cada vez mais sendo espalhado e introduzido na Europa. Muitos acordos foram realizados entre 

os nobres e as nutrizes para que elas amamentassem os bebês indesejados que eram 

abandonados pelas suas mães, uma maneira muito mais econômica de adquirir escravos. Com 

a expansão dessa cultura de amamentação, surgem publicações com orientações sobre os 

atributos ideais de uma ama de leite, suas regulamentações e os critérios para avaliação da 

qualidade do leite humano. Nesse contexto, a criança deveria ser amamentada exclusivamente 

até os 6 meses de idade, com desmame gradual a partir do terceiro semestre (ALMEIDA, 1999).  

Na ausência da possibilidade da criança em ser amamentada por uma mulher, esta era 

colocada para mamar diretamente no animal ou recebia o leite através de utensílios específicos 

utilizados para armazenamento. Muitas crianças eram alimentadas por leite animal e ovos antes 

do desmame, já as frutas e os legumes eram introduzidos logo depois. Sobre os substitutos do 

leite materno na história da civilização romana, a lenda mitológica de Rômulo e Remo, 

fundadores de Roma e que foram amamentados por uma loba, tornou-se uma das principais 

referências históricas até hoje sobre o assunto (KOUTSOUKOS, 2009; JUREMA; 

MALFATTI, 2009). 
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Entre os povos palestinos, desde 2.000 a.C, a amamentação era vista como uma 

obrigação religiosa que proporcionava proteção contra várias doenças no lactente. A duração 

mínima era de seis meses, com consecutiva introdução de alimentos sólidos e seguimento até 

uma nova gravidez materna. Defendia-se na cultura islâmica a continuidade da alimentação do 

ambiente intrauterino para o extrauterino, ou seja, da placenta da gestante e, logo depois, através 

do seu próprio leite que deveria ser oferecido até os dois anos de idade (ALMEIDA, 1999).  

Na Idade Média, surgem contestações relativas às amas de leite particularmente pela 

crença envolvendo a passagem das características de quem amamentava para quem era 

amamentado. Nesse período, por volta do século XII, o pensamento vigente era de indiferença 

em relação à criança, sendo elas retratadas como adultos em tamanho reduzido; tal concepção 

só foi modificada ao final do século XIII com o reconhecimento da criança pela sua própria 

morfologia infantil (BASI; MACHADO, 2005).  

O Renascimento, centrado numa visão muito mais humanística, refletiu na invenção da 

imprensa e no impulsionamento da indústria editorial, trazendo importantes produções na área 

pediátrica e repercutindo no questionamento sobre o papel real da amamentação (CASTILHO; 

BARROS FILHO, 2009). A descoberta da infância tornou-se notável no atual momento, 

sobretudo ao final do século XVI; registros históricos da época demonstravam o hábito da 

amamentação por grande parte das mães burguesas, entretanto, com o advento do século XVII, 

o emprego das amas de leite foi se alastrando entre a elite europeia (VINAGRE et al., 2001). 

Na França, entre os séculos XIII e XIX, houve a propagação do aleitamento mercenário; 

nutrizes de baixo nível social, além de amamentar os seus próprios filhos, também eram 

contratadas para amamentar os filhos de mães das classes média e alta. Apesar de muitas 

mulheres possuírem uma prole grande, a mortalidade infantil era bastante alta (DIXON, 1988). 

Além de se constituir em um meio de sobrevivência da família de baixos recursos 

econômicos, o aleitamento também representava uma forma de fortalecimento do poder 

masculino na época. Os maridos, apesar de serem considerados como os maiores prejudicados 

pelo desgaste físico do cônjuge com os seus afazeres, recebiam os pagamentos pelos serviços 

da esposa e, muitas vezes, eles próprios estabeleciam os contratos delas como amas de leite 

(GAMBOA, 2008). O exercício da profissão se alastrou no país no século XVII, culminando 

com a criação de leis para a proteção dos bebês e pela garantia das remunerações pelo trabalho 

realizado (DIXON, 1988).  

Entre os séculos XVII e XVIII, a cultura envolvendo as amas de leite ainda era bastante 

presente. A principal mudança deu-se na aquisição de privilégios, como, por exemplo, a da 

estadia na casa da família da criança a ser amamentada, sobretudo devido ao aumento das taxas 
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de mortalidade observadas quando os lactentes viviam nas casas das amas. A mortalidade 

infantil atingia valores muito significantes na época, tanto entre as crianças que não tinham a 

opção de uma ama e que, consequentemente, eram desmamadas, como daquelas que eram 

amamentadas por essas mulheres. Assim, foram instaurados na Inglaterra alguns cuidados sobre 

a alimentação infantil, como a proibição do consumo de misturas consideradas não naturais até 

o surgimento das primeiras dentições e a recomendação sobre a necessidade apenas do leite 

materno nos primeiros dez e doze meses de vida (VINAGRE et al., 2001). 

Os períodos posteriores foram sendo marcados por ações em favor do aleitamento 

materno e pela mudança de concepção em relação ao colostro, considerado anteriormente como 

um alimento de qualidade ruim. No final dessa época, estavam disponíveis quatro formas de 

alimentação da criança: o aleitamento materno, a amamentação pela ama de leite, o leite animal 

e as papas (água quente e farinha ou pão embebido em água ou leite e ovo) e as panadas (caldo 

de cereais) (BASI; MACHADO, 2005; PAPASTAVROU, 2015).  

Considera-se que o descobrimento da América foi um dos pontos chaves na valorização 

do aleitamento materno e no enfraquecimento das amas. Na chegada ao novo continente, os 

europeus foram expostos a uma cultura que envolvia uma amamentação materna a longo prazo, 

sendo a desnutrição infantil, que assolava a Europa, um problema não tão frequente no novo 

continente (GAMBOA, 2008; CASTILHO; BARROS FILHO, 2010; BOSI; MACHADO, 

2005).  

A importação e exportação de algumas doenças entre os continentes impulsionaram a 

crença de transmissão de enfermidades para a criança através do leite humano, colocando as 

amas de leite em situação de insegurança por parte dos seus empregadores quanto às doenças 

adquiridas por elas. Ainda, vale também destacar a disseminação que vinha ocorrendo na 

Europa sobre a importância da formação do vínculo afetivo entre a mãe e a criança por meio da 

amamentação (KOUTSOUKOS, 2009). 

 

I.1.2.2 - A amamentação no Brasil 

 

Em relação ao Brasil, assume-se que o aleitamento materno era uma prática enraizada 

ao costume indígena até a chegada da cultura do desmame provindo dos europeus. Inicialmente, 

a primeira figura da ama de leite, denominada até então como saloia brasileira, foram índias, 

até que as escravas acabaram substituindo-as pela rejeição cultural que as primeiras 

representavam aos colonizadores. Dentro desse âmbito, pode-se perceber o quanto a 

maternidade e todas as suas representações foram negadas às camadas sociais ditas como 
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inferiores, diante de atender às exigências da família branca  (ALMEIDA, 1999). Ao contrário 

do que acontecia frequentemente na Europa, as amas de leite residiam nas casas das famílias 

“contratantes” e permaneciam sob a sua vigilância (KOUTSOUKOS, 2009). 

No século XIX, as questões alusivas ao Estado e à medicina resultaram na instauração 

da doutrina do higienismo. Dentro desse novo cenário de interesses ímpares, há o ideal de 

resgate da prática do aleitamento materno e a valorização da maternidade, evidenciando-se o 

binômio envolvendo a mãe e o filho como atores sociais fundamentais na saúde da criança. À 

vista disso, a utilização das amas de leite passa a ser condenada ao mesmo tempo em que a 

amamentação é reduzida a um sentido meramente biológico, caracterizado por uma prática 

voltada apenas para a nutrição e saúde da criança, sendo considerada instintiva, obrigatória, 

natural e intrínseca à espécie (VINAGRE et al., 2001). 

Ainda no século XIX, surgem as primeiras normas com regulamentações sobre a 

amamentação no Brasil, estas fundamentadas nos princípios teóricos provindos da Europa. As 

convicções estabelecidas se sustentavam na responsabilidade e culpabilização da mãe, através 

do aleitamento materno, pela saúde do filho. A simbologia envolvendo o “leite fraco” 

manifestou-se como uma tentativa da cultura higienista para explicar o insucesso de algumas 

mulheres na prática da amamentação (ALMEIDA, 1999).  

As transformações ocorridas na sociedade a partir do século XIX e o advento do século 

XX ocasionaram significativas modificações socioculturais. Muitos foram os fatores 

emergentes que possibilitaram mudanças no cotidiano da população: o processo crescente de 

urbanização (tendo como consequência a drástica redução da população rural e o aparecimento 

de grandes cidades), a inserção da mulher no mercado de trabalho e o desenvolvimento 

tecnológico e de assistência à saúde, dentre outros (SIMÕES; HASHIMOTO, 2012). O 

momento foi marcado por inúmeras inovações moldadas no novo estilo de vida que o próprio 

período acarretou. No tocante à alimentação, as mudanças nos padrões de consumo estão 

relacionadas aos contextos socioeconômicos e culturais da época (GOLDENBERG, 1988). 

Como consequência das mudanças ocorridas na sociedade na época, foram observadas 

quedas nas taxas de aleitamento materno, sendo os principais responsáveis por este fenômeno: 

a industrialização, a urbanização, a entrada da mulher no mercado de trabalho - que 

proporcionou repercussões importantes na organização e na estrutura do funcionamento 

familiar -, a redução da importância social da maternidade, a elaboração de utensílios, como as 

mamadeiras, e o desenvolvimento da indústria dos alimentos infantis (SIMÕES; 

HASHIMOTO, 2012).  



18 

 

O declínio da amamentação, seja através do aleitamento materno ou pelas amas de leite, 

foram acompanhados pelos avanços do aleitamento artificial ao final do século XIX (BOSI; 

MACHADO, 2005). A forte publicidade focalizada especialmente nos profissionais de saúde e 

os discursos sobre a segurança do processo de esterilização do leite de vaca propagados pela 

indústria alimentar, foram argumentos primordiais para a queda do sistema de amas de leite e, 

como resultado, do consumo de leite humano (GAMBOA, 2008; KOUTSOUKOS, 2009).  

Até o início daquele século, nos primeiros anos de vida, praticamente todas as crianças 

alimentavam-se ao seio materno ou ao da ama de leite; porém, o reconhecimento de uma parcela 

cada vez maior da sociedade, estimulada pela concomitante comercialização em larga escala, 

fez com que o aleitamento artificial repercutisse de forma negativa na prática da amamentação 

(FREITAS; VELOSO, 2008). Fora isso, foi difundida e inserida na população, através da 

comunidade médica e pela impactante publicidade da indústria das fórmulas infantis, uma 

ideologia de que o aleitamento materno deveria ser complementado para um melhor estado 

nutricional da criança, o que também culminou como um incentivo ao desmame (ALMEIDA, 

1999). 

 Pesquisas nacionais sobre a prevalência do aleitamento materno passaram a ser 

realizadas e os resultados mostraram uma baixa taxa de amamentação no Brasil, sendo 

considerado, inclusive, como um sério problema de saúde pública no final dos anos de 1970. A 

partir da década de 1980, várias iniciativas com o objetivo de formular políticas públicas de 

promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, são instauradas. Essas iniciativas 

buscavam a recuperação da prática de amamentar, além de ressaltar as consequências de um 

desmame precoce (VINAGRE; DINIZ; VAZ, 2001). 

 Levando-se em consideração os movimentos em favor da importância do aleitamento 

materno que vinham sendo reconhecidos na década de 1970 e nas recomendações internacionais 

que começavam a se fortalecer (como a de valorização do aleitamento materno pela 

OMS/UNICEF em 1979, a promulgação do “Código Internacional de Controle do Marketing 

de Alimentos Substitutos do Leite Materno” pela Assembleia Mundial de Saúde em 1981 e os 

“Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno” pela OMS e Fundo das Nações Unidas 

para a Infância), o Brasil iniciou, em 1981, a implantação do “Programa Nacional de Incentivo 

ao Aleitamento Materno” (PNIAM).  

Em 1984 foi lançado pelo Ministério da Saúde os documentos do “Programa de Atenção 

Integral à Saúde da Criança” e do “Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher”, ambos 

ressaltando a relevância da amamentação. Já em 1989, foi instituída a legislação sobre a 

proteção da gestante e da nutriz, bem como da licença à maternidade (DEVITO, 2010); ainda, 
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em 1989, ocorreu a publicação da portaria ministerial referente às “Normas Brasileiras de 

Comercialização de Alimentos para Lactentes”, repercutindo-se no impedimento das ações de 

marketing envolvidos no estímulo ao desmame precoce e em diversos programas e políticas de 

saúde nas décadas posteriores, como a implantação do Hospital Amigo da Criança, a criação 

dos Bancos de Leite Humano e a promoção dos “Dez Passos para a Alimentação Saudável” 

(VINAGRE; DINIZ; VAZ, 2001; ALVES, 2008). 

 As iniciativas mencionadas anteriormente resultaram em um aumento na prevalência e 

duração do aleitamento materno na época, evidenciados em pesquisas nacionais ainda na 

década de 1980 (DEVITO, 2010). Por sua vez, a indústria dos alimentos destinados aos 

lactentes passou por uma mudança de foco de suas ações, ou seja, encontrou na particularidade 

da criança - prematuridade, baixo peso, alergia e intolerâncias alimentares -, condições ideais 

para se estabelecer em um novo nicho de atuação (VINAGRE; DINIZ; VAZ, 2001). 

A década de 1990 ainda é marcada pela representação da mulher e da maternidade pelo 

modelo biológico promovido pelos higienistas. Apesar do aumento das taxas de amamentação 

no país, essa evolução foi seguida por uma tendência de estabilização, demonstrando-se, 

portanto, um modelo atual ineficiente e desgastado. Em 1992, com a Iniciativa Hospital Amigo 

da Criança, houve uma evolução nas iniciativas de política pública sobre o aleitamento materno 

através da incorporação de conceitos relacionados não apenas à promoção da amamentação, 

como também na proteção do mesmo (ALMEIDA, 1999).  

Por meio da divulgação de mais estudos sobre o tema e a valorização da amamentação, 

surgem pesquisas internacionais e nacionais sobre os riscos da inadequada introdução de 

alimentos complementares ou substitutos do leite materno em idades e condições não 

apropriadas. A OMS começa a recomendar a duração ideal da amamentação para uma adequada 

saúde infantil, e seguem-se as publicações dos “Guias alimentares”, uma forma de auxiliar e 

apoiar os profissionais de saúde, além do fornecimento de informações de qualidade para toda 

a população (OMS, 2006). 

A amamentação constantemente esteve amparada em eixos culturais, políticos e sociais 

(INFANTINI, 2011), percebendo-se muitas modificações em sua vivência ao longo da história 

e nos diferentes contextos socioculturais de cada época.  

A inclusão do resgate histórico mostrou-se importante para a compreensão do ato, já 

que o aleitamento materno foi, e ainda é, uma prática arraigada de valores, experiências e 

significados ímpares para a mulher e a sociedade, indo muito além de ser apenas uma mera 

questão de escolha.  
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I.1.3 - A importância da amamentação para a criança e o seu núcleo social 

 

I.1.3.1 - Aspectos nutricionais 

 

Muito se tem discutido sobre a relevância do aleitamento materno, principalmente nos 

primeiros meses de vida, refletindo na implantação de políticas e programas públicos que 

incentivam o ato através da difusão de conhecimentos para a população. As ações de promoção, 

proteção e apoio ao aleitamento materno mostram-se importantes para a melhoria da saúde da 

criança (BRASIL, 2009). 

O leite materno maduro (após os quinze dias de ejeção, sendo posterior ao colostro e 

leite de transição) é constituído por cerca de 70 kcal por 100 ml, sendo um fluido complexo 

contendo vitaminas, minerais, proteínas, lipídios e carboidratos, além de componentes 

relacionados à defesa imunológica e fatores tróficos ou moduladores de crescimento (PEREIRA 

et al., 2004). 

A composição nutricional do leite humano mostra-se independente do estado nutricional 

da mãe, com exceção de vitaminas e alguns minerais, estes associados com a ingestão alimentar 

diária; ainda, podem ser encontrados variações no teor nutricional em decorrência de alguns 

aspectos, como as características inerentes à mãe (idade, paridade, condições específicas de 

saúde e idade gestacional), pelo esvaziamento das mamas, períodos do dia, prematuridade, 

mudanças temporais e também em casos de subnutrição grave (MELO; GONÇALVES, 2014; 

CARMO; COLARES; SAUNDERS, 2002).  

 

I.1.3.2 - Vantagens do aleitamento materno à saúde materno-infantil 

 

Através do leite materno, a criança recebe o aporte necessário para o seu crescimento e 

desenvolvimento saudáveis. Ele possibilita a proteção das vias respiratórias e do trato 

gastrointestinal contra doenças infecciosas no lactente, diminuindo a gravidade dos episódios e 

atuando na redução da mortalidade infantil (AMARAL; BASSO, 2009). De forma adicional, 

permite um ganho de peso adequado e, em muitos casos, garante a sobrevivência do lactente 

que está inserido em um ambiente desfavorável e/ou que nasceu com baixo peso. Ainda, o 

aleitamento materno é microbiologicamente seguro, sendo capaz de evitar riscos de 

contaminação sujeitos no preparo e manuseio do leite artificial (BRASIL, 2009). 

Por ser “espécie-específico”, o leite materno diminui o risco de alergias, como nos casos 

de alergia à proteína do leite de vaca (APLV), dermatite atópica, asma e sibilos recorrentes, 
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intervindo na promoção de uma proteção imunológica, além de ser totalmente adaptado ao 

metabolismo do lactente e representar um alimento de alta qualidade nutricional (BRASIL, 

2009). 

Outras duas importantes vantagens do aleitamento materno a ser considerada são o 

estímulo do vínculo afetivo entre a mãe e o filho e o efeito positivo no desenvolvimento da 

capacidade cognitiva e emocional da criança, sendo este fato provavelmente relacionado à 

existência no leite humano de substâncias associadas ao aperfeiçoamento cerebral e/ou por 

fatores comportamentais alusivos ao ato de amamentar (ROSTADMO, 2018; CORRÊA et al., 

2009). 

A amamentação ainda é capaz de proporcionar o desenvolvimento adequado da 

musculatura e ossatura bucal do bebê (VIEIRA et al., 2009).  

Salienta-se que o aleitamento materno mantém seus benefícios também em longo prazo, 

observações estas respaldadas por vários estudos que mostram que crianças amamentadas 

tendem a apresentar uma menor prevalência de hipertensão arterial, colesterol elevado, diabetes 

e obesidade na infância, entre outras doenças (OLIVEIRA; MARQUES, 2010; CARMO; 

COLARES; SAUNDERS, 2002; BRASIL, 2009).  

Assim, tendo em vista todas as vantagens do leite materno já discutidas, evidencia-se a 

melhora na qualidade de vida geral da criança, repercutindo no bem-estar do lactente e da 

família que o cerca. 

A temática envolvendo obesidade e aleitamento materno não é recente e, apesar de ainda 

não ser totalmente elucidada no meio científico, vem sendo cada vez mais discutida 

principalmente em virtude do aumento da prevalência do excesso de peso na infância. A 

literatura enfatiza o efeito protetor do aleitamento materno relacionado a um menor risco de 

sobrepeso e obesidade, inclusive na primeira infância (BELL et al., 2018; CONTARATO et al., 

2016; MODREK et al., 2017; GARCÍA et al., 2018).  

A prática correta do aleitamento materno é tão significativa para o crescimento e 

desenvolvimento saudáveis da criança quanto à introdução adequada da alimentação 

complementar a partir do sexto mês de vida. A introdução de alimentos na dieta infantil é uma 

etapa que pode conduzir ao déficit nutricional e a ocorrência de enfermidades quando o 

processo não é conduzido de forma adequada (SILVA; VENÂNCIO; MARCHIONI, 2010). 

Uma introdução tardia pode levar à desaceleração do crescimento, tornando maior o risco de 

deficiências de micronutrientes e de subnutrição (CORRÊA et al., 2009). Por outro lado, uma 

introdução precoce pode ocasionar aumento nos riscos de morbidade e mortalidade, já que a 

criança terá uma menor ingestão dos fatores protetores existentes no leite humano. A 
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precocidade na alimentação complementar está ainda associada a um maior número de eventos 

adversos à saúde da criança, como diarreias, hospitalizações por doenças respiratórias, menor 

tempo de duração do aleitamento materno, aumento do risco de contaminação e reações 

alérgicas, além da possibilidade de diminuição na absorção de nutrientes importantes presentes 

no leite humano, como do zinco e o ferro. (DIAS; FREIRE; FRANCESCHINI, 2010; BRASIL, 

2009; MONTE; GIUGLIANI, 2004). 

Os benefícios do aleitamento materno vão além do próprio lactente, já que o ato também 

é importante do ponto de vista da mãe. Mulheres que amamentam recuperam a forma física 

pré-gestacional mais rapidamente, apresentam uma involução uterina mais acelerada que 

culmina com a diminuição do risco de hemorragia e, por conseguinte, de anemia após o parto. 

Ainda, elas possuem uma redução no risco de câncer de mama e de ovário, além da diminuição 

no risco de sofrer algumas fraturas ósseas. O aleitamento materno se constitui em um método 

natural contraceptivo, atuando como forma de evitar o surgimento de uma nova gravidez nos 

primeiros seis meses, desde que a mulher não tenha ainda menstruado e que esteja 

amamentando exclusivamente ou predominantemente em livre demanda (BRASIL, 2005 e 

2009; CORRÊA et al., 2009). 

 Como já mencionado, a amamentação também exerce um papel essencial na formação 

e no desenvolvimento do vínculo afetivo entre a mãe e o filho, proporcionando o contato íntimo 

entre eles, aflorando sensações, fortalecendo laços afetivos e produzindo benefícios 

psicológicos importantes para a díade (BRASIL, 2009).  

Quando a criança não cresce de maneira satisfatória, mesmo com o aleitamento materno 

exclusivo nos primeiros seis meses de vida, faz-se relevante a realização de uma avaliação 

detalhada em busca de respostas para isso. Um dos pontos a serem observados é se o lactente 

está ingerindo pouco leite materno por má técnica de amamentação; esta situação resultaria em 

um esvaziamento inadequado das mamas e, assim sendo, à diminuição da lactação. Nesses 

casos, a orientação correta da mãe é um passo primordial para que a criança possas ter condições 

de aumentar a sua ingestão de leite e para que também não ocorra uma precocidade na 

introdução da alimentação complementar, a qual, muitas vezes, não seria necessária (MONTE; 

GIUGLIANI, 2004). 

 

I.1.3.3 - Vantagens socioeconômicas do aleitamento materno 

 

Os benefícios do aleitamento materno também se inserem no âmbito familiar. A família 

obtém vantagens econômicas quando se compara a ausência de custos da amamentação com a 
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utilização dos substitutos do leite materno, além dos gastos com os utensílios, como as 

mamadeiras e os bicos, e o gás de cozinha, por exemplo (BRASIL, 2009).  

Os proveitos podem ainda ser encontradas em relação aos menores gastos com doenças 

infantis em virtude da amamentação e a sua repercussão favorável na saúde da criança 

(ARAÚJO, 2004). Ainda, destaca-se o papel agregador da amamentação no favorecimento da 

nucleação familiar (MONSON, 1992).  

Vale a pena frisar o impacto social e econômico do aleitamento materno, já que, através 

da amamentação, espera-se menor incidência de doenças infantis e maternas específicas, 

proporcionando melhor qualidade de vida a ambos e refletindo-se em menores gastos 

governamentais com atendimentos, hospitalizações e utilização de medicamentos, entre outras 

considerações (SOUZA; BULHOSA, [20--]). Tais vantagens perpassam do âmbito individual 

para o coletivo, transformando-se em vantagens plurais para toda a sociedade (ARAÚJO, 

1997). 

 

I.1.3.4 - Prevalências do aleitamento materno no Brasil 

 

Mesmo com a implantação de políticas e programas públicos que incentivam o 

aleitamento materno e a sua duração ideal, a prática no Brasil ainda está aquém do preconizado. 

De acordo com os dados levantados pelo Ministério da Saúde através da II Pesquisa de 

Prevalência de Aleitamento Materno nas Capitais Brasileiras e Distrito Federal (IIPPAM) 

(BRASIL, 2009), houve um aumento na mediana de duração do aleitamento materno entre os 

anos de 1999 e 2008 em cerca de 1 mês e meio, passando de 296 dias para 342 dias em 2008; 

esta pesquisa observou que houve maior expansão na região Nordeste (em 94 dias) e menor na 

região Norte (em 20,6 dias). Já em relação ao AME, constatou-se um aumento de 1 mês na 

mediana entre os anos considerados no estudo, de 24 para 54 dias; a região Centro-Oeste 

apresentou o aumento mais expressivo na duração do AME (em 47,1 dias) e a região Nordeste, 

o pior, passando de 26,3 para 34,9 dias (acréscimo de 8,6 dias).  

Outro estudo de grande impacto foi realizado através da Pesquisa Nacional de 

Demografia e Saúde da Mulher e da Criança (PNDS) (BRASIL, 2009), em que a proporção do 

AME aos 2 e 3 meses de idade aumentou de 26,4% em 1996 para 48,3% em 2006.  

Na Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) realizada em 2013, foi evidenciada uma 

tendência de aumento das taxas de AME e AM quando comparadas com os inquéritos de 1986 

e 2006; observou-se também certa estabilização nos índices entre 2006 e 2013 (BOCCOLINI, 

2017).  
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I. 2 - O estado nutricional da criança na primeira infância 

 

  I. 2.1 - Avaliação antropométrica do estado nutricional da criança 

 

A avaliação do estado nutricional mostra-se essencial no acompanhamento da criança, 

visto que ela se apresenta em constante crescimento e desenvolvimento. A questão genética 

atua na definição das características físicas da mesma, porém fatores extrínsecos ou ambientais 

também podem repercutir na saúde, comprometendo seu desenvolvimento a depender do tempo 

de exposição, intensidade do agravo e da fase de vida em que se encontra (WEFFORT; LOPES, 

2009). 

Condições como o tempo de gestação, peso materno pré-gestacional e o ganho de peso 

durante a gestação são fatores importantes para o estado nutricional da criança ao nascer. Em 

seguida, as questões genéticas e dietéticas revelam-se como influenciadores marcantes no 

desenvolvimento e crescimento. As maiores velocidades de ganho do peso e aumento na 

estatura acontecem no primeiro ano de vida, assim, mostra-se importante o monitoramento do 

crescimento físico das mesmas (GILLMAN, 2008). Em menores de um ano, a monitoração do 

estado nutricional através dos parâmetros antropométricos geralmente envolve o peso, 

comprimento e o perímetro cefálico (VITOLO, 2008).  

A avaliação nutricional é um instrumento de análise das condições nutricionais do 

indivíduo, sendo parte constituinte do diagnóstico nutricional (MUSSOI, 2014). Segundo as 

diretrizes sobre o tema, o diagnóstico nutricional deve ser integrado pela avaliação nutricional 

através das variáveis antropométricas, bioquímicas, além da história clínica e alimentar. A 

periodicidade da avaliação permite o acompanhamento do desenvolvimento, bem como o 

rastreamento precoce de situações de risco nutricional (DEVINCEZI; MATTA; CINTRA, 

2010).  

Entre as crianças na primeira infância, o estado nutricional pode ser avaliado com a 

complementação de diversas ferramentas. Porém, no enfoque pela antropometria no âmbito da 

saúde pública, a mensuração do peso, perímetro cefálico e estatura são as mais usualmente 

empregadas e permitem uma adequada descrição do crescimento infantil (BRASIL, 2010). 

Na prática clínica ou em casos especiais, pode ser importante a inclusão de medidas 

complementares para avaliação. Exemplos dessas medidas são a circunferência do braço, que 

irá refletir as reservas energética e proteica; perímetro torácico, expressando a reserva adiposa 

e muscular; as dobras cutâneas (como a dobra tricipital e subescapular, por exemplo), estimando 

o tecido adiposo subcutâneo e reserva energética que, somadas às dobras bicipital e suprailíaca, 
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permitem a mensuração da composição corporal da criança. A circunferência da cintura 

também é uma medida bastante utilizada na clínica, principalmente como um indicador de 

avaliação do risco cardiovascular. Finalmente, considera-se ainda sobre outros métodos 

complementares direcionados para a avaliação da composição corporal, como a bioimpedância 

elétrica. Tais técnicas são as mais utilizadas e possuem vantagens e limitações particulares 

(VITOLO, 2008; DEVINCEZI; MATTA; CINTRA, 2010).  

Para o diagnóstico do estado nutricional a partir da obtenção das medidas de peso e 

comprimento/estatura, as curvas de crescimento da OMS de 2006 e 2007 são consideradas 

como uma das principais ferramentas utilizadas para a criança e o adolescente, tanto no âmbito 

individual quanto no populacional, justamente pela praticidade e facilidade exigidos. Por meio 

de sua aplicação podem-se ser detectadas situações de subnutrição, excesso de peso e/ou 

condições relacionadas ao crescimento e nutrição (BRASIL, 2010; OMS, 2006 e 2007).  

Subdivididas em gêneros e por idade, as curvas para menores de cinco anos são 

categorizadas e classificadas de acordo com os pontos de corte (percentil ou z-escore) adotados 

pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN); aqui, os índices 

antropométricos utilizados para a classificação nutricional são: peso por idade (P/I), 

comprimento/estatura por idade (E/I ou C/I), peso por comprimento/estatura (P/C ou P/E) e 

Índice de Massa Corporal (IMC) por idade (IMC/I) (BRASIL, 2010; OMS, 2006 e 2007). 

No que se refere ao índice de P/I, a medida representa o peso em relação à idade 

cronológica e reflete o estado nutricional atual, tratando-se de um indicador muito utilizado 

entre menores de dois anos pela grande velocidade de crescimento do peso na faixa etária. As 

curvas de E/I ou C/I retratam o crescimento linear do indivíduo para determinada idade, sendo 

que inadequações podem configurar déficits nutricionais de longo prazo, permitindo-se a 

visualização de impactos de afecções crônicas no crescimento do indivíduo (BRASIL, 2010; 

OMS, 2006 e 2007; VITOLO, 2008). 

Tem-se ainda o indicador P/C ou P/E que abrange o equilíbrio entre o peso e o 

crescimento da criança, revelando-se como um indicativo do estado nutricional atual ou de 

privação de curto prazo (BRASIL, 2010; OMS, 2006 e 2007; VITOLO, 2008). 

Por fim, as curvas de IMC/I demonstram uma importante utilidade no rastreamento de 

condições nutricionais envolvendo o baixo peso e o excesso de peso e, em conjunto com o 

índice de P/E ou P/C, denotam-se como os melhores indicadores antropométricos para 

avaliação de sobrepeso e obesidade (BRASIL, 2010; OMS, 2006 e 2007; VITOLO, 2008). 

Isto posto, a avaliação antropométrica deve ser executada de forma periódica visando o 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança, bem como para a detecção 
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precoce de situações de risco que podem impactar de forma negativa o seu estado nutricional 

e, consequentemente, a saúde da mesma (WEFFORT; LOPES, 2009). 

I. 2.2 - Panoramas do excesso de peso na infância no Brasil e no mundo 

 

A obesidade na infância vem atingindo, há tempos, números alarmantes e sendo 

considerada hoje como um importante problema de saúde pública em muitos países. Os 

percentuais de sobrepeso e obesidade infantil modificam-se conforme a faixa etária analisada.  

Através de uma pesquisa realizada em 2010 abrangendo dados de diversas 

nacionalidades, foi encontrada uma prevalência de excesso de peso (sobrepeso e obesidade) em 

menores de cinco anos de idade de 6,7%, sendo que 14,4% apresentavam-se em risco 

nutricional de sobrepeso. Estima-se que, em 2020, 9,1% das crianças da mesma faixa etária 

apresentarão excesso de peso no mundo (ONIS; BLOSSNER; BORGHI, 2010). Ainda, 9,7% 

das crianças com até dois anos de idade foram classificadas com obesidade entre os anos de 

2009 e 2010 em um estudo realizado nos Estados Unidos (OGDEN et al., 2014). 

Segundo as informações disponibilizadas pelo relatório da Organização das Nações 

Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) em 2015, estima-se um excesso de peso no 

mundo de 6,2% entre crianças menores de cinco anos de idade; no Brasil o número sobe para 

7,2% (FAO, 2016). Já em outra referência foi apontado uma prevalência em torno de 12% no 

país, sendo maior no sexo masculino e inversamente proporcional à idade da criança 

(MULLER, 2014); adicionalmente, em um estudo foram encontradas prevalências de 2,5% 

entre crianças de classe econômica mais baixa a 10,6% nas classes mais elevadas (DA SILVA; 

BALABAM; MOTTA, 2005).  

Obteve-se percentuais de 9,6% de sobrepeso e 5,8% de obesidade entre lactentes de um 

ano de idade e de 10% e 3,7%, respectivamente, aos dois anos. Nesse mesmo estudo, as maiores 

taxas de excesso de peso em crianças foram encontradas nas famílias de nível socioeconômico 

médio, residentes da zona urbana e pertentes às regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país 

(PEREIRA et al., 2017). Ainda, foram identificados 6,5% de excesso de peso em crianças 

menores de dois anos de idade (COCETTI et al., 2012). Por fim, em um estudo realizado em 

Minas Gerais com crianças entre 0 e doze meses de idade cadastradas nas Estratégias de Saúde 

da Família (ESF), obteve-se percentuais de excesso de peso em 7,2% pelo índice de P/E e de 

4,8%, para o indicador de IMC/I (CAMARGOS et al., 2019). 
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Ressalta-se que a classificação do estado nutricional pelos índices de P/E e IMC/I entre 

menores de cinco anos de idade, além de considerar o excesso de peso (sobrepeso e obesidade, 

P/E e IMC/I > percentil 97 - p97 - ou > escore-z +2 para idade e sexo pela curva da OMS de 

2006), também possuem uma determinada faixa (> p85 e ≤ p97 ou > escore-z +1 e ≤ escore-z 

+2) classificada como de “risco de sobrepeso”. Como as crianças dessa idade estão em um 

processo de crescimento ponderal e, também, pela existência de poucos dados sobre o 

significado funcional dos valores extremos do IMC, a OMS utiliza este critério como uma 

medida cautelosa para classificação nutricional (ONIS, 2015). 

Fatores como hereditariedade, desmame precoce, introdução inadequada da alimentação 

complementar, distúrbios relacionados ao comportamento alimentar (ingestão alimentar 

excessiva e/ou uma ingestão inadequada em termos nutricionais), ambiente familiar/problemas 

na relação intrafamiliar e o sedentarismo são aspectos muito discutidos na gênese do excesso 

de peso (LOPES; PRADO; COLOMBO, 2010). 

Crianças com sobrepeso ou obesidade na primeira infância têm aproximadamente 

quatro vezes mais chances de apresentar excesso de peso quando adulto jovem em comparação 

àqueles de peso normal (PAN et al., 2019).  

Por conta do aumento da prevalência de excesso de peso na infância, crescem o número 

de estudos que visam identificar prováveis fatores de risco e de proteção como forma de 

prevenção às potenciais doenças relacionadas à obesidade e que também podem acabar 

repercutindo na idade adulta, como diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial, dislipidemias, 

doenças cardiovasculares, entre outras (MARIM; NAVARRO, 2007).  

 

I. 2.3 - Fatores de risco: o impacto do ambiente obesogênico 

 

A obesidade é uma doença complexa, de etiologia multifatorial, podendo ser definida 

como o acúmulo progressivo de gordura corporal capaz de provocar repercussões importantes 

à saúde (SILVEIRA; ABREU, 2006). Com o excesso de peso na infância aumentando de forma 

progressiva, demonstra-se, assim, a importância de sua prevenção, identificação precoce e 

tratamento. 

Entre os fatores de risco modificáveis relacionados à terapêutica da obesidade apresenta-

se o ambiente obesogênico, definido como o ambiente em que o indivíduo está inserido no qual, 

direta ou indiretamente, age como um influenciador e promotor do excesso de peso  

(WANDERLEY; FERREIRA, 2010).  
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Sabe-se que os hábitos de vida são fortemente influenciados pelo ambiente, assim, a 

indução por determinado comportamento alimentar poderá ser facilitada ou não pelo meio 

(SOUZA; OLIVEIRA, 2008). No que concerne ao público infantil, o fator ambiental manifesta-

se de forma marcante devido à maior dependência da criança perante o indivíduo adulto, como 

também na incorporação do hábito alimentar da família. O ambiente familiar demonstra-se 

como um dos primeiros fatores no que tange à influência no consumo alimentar baseado na 

observação dos comportamentos dos integrantes e na promoção de sensações de familiaridade 

pela criança por determinados alimentos (PETTY et al., 2015). 

A questão hereditária mostra-se muito envolvida com o fenótipo da obesidade; assim, 

com a vivência em um ambiente obesogênico, indivíduos geneticamente suscetíveis apresentam 

um risco considerável de se tornarem obesos (BELL et al., 2005). Fatores ambientais agem em 

conjunto com a predisposição genética na ocorrência da obesidade, demostrando uma interação 

complexa entre ambos (HEBEBRAND et al., 2007). Discute-se sobre mutações gênicas 

envolvidos na regulação do apetite, nos mecanismos relacionados à taxa metabólica basal 

(TMB) e no gasto energético (LOPES et al., 2004).  

O relacionamento com o mundo e, dessa forma, com a comida, é estabelecido ainda na 

infância. O leite materno ou o consumo das fórmulas infantis marcam o início da relação da 

criança com a comida, moldando a sua percepção e preferência por determinados tipos de 

alimentos. O desenvolvimento das atitudes alimentares tem suas raízes em conceitos 

relacionados à criação, família, tradições, ambiente e cultura (ALVARENGA et al., 2015).  

A prática correta do aleitamento materno é tão importante quanto a introdução adequada 

da alimentação complementar no resultado do crescimento, desenvolvimento e qualidade de 

vida. A introdução inadequada dos alimentos complementares é capaz de desencadear o excesso 

de peso no primeiro ano de vida (COSTA; OLIVEIRA, 2010). A partir do exposto, destaca-se 

a importância do ambiente familiar nas práticas alimentares saudáveis, bem como na formação 

dos hábitos alimentares da criança.  

Além dos tipos de alimentos que uma criança consome, o ambiente alimentar geral 

desempenha um papel muito importante no desenvolvimento da obesidade. As Influências e 

apresentações vão se tornando mais complexas à medida que as crianças crescem, com maior 

exposição ao marketing de alimentos e ao custo relativamente baixo de alimentos de alta 

densidade energética e pobre valor nutricional, podendo interferir nos comportamentos 

alimentares a longo prazo (MIHRSHAHI; BAUR, 2018). 

De acordo com os estudos, a participação da família é fundamental no comportamento 

alimentar da criança, sendo a figura materna geralmente a principal influência no que se refere 
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à alimentação infantil, sobretudo pela maior relação com o preparo das refeições e escolha dos 

alimentos (VICARI, 2013; BARROS; SEYFFARTH, 2008).  

Apesar da atual reestruturação da rotina familiar especialmente pelo novo papel 

desempenhado pela mulher no mercado de trabalho, a mãe continua representando a principal 

provedora da alimentação da família (REICHEMBACH, 2004), sendo a mais predominante 

interlocutora envolvida na díade criança-ambiente (ENGSTRON; ANJOS, 1999).  

Crianças pertencentes às famílias com mães e/ou pais obesos estão propensas a estar 

inseridas em um ambiente “obesogênico” e, em consequência, expostas às condições 

ambientais favorecedoras de hábitos de vida relacionados à instalação e manutenção do excesso 

de peso. Sabe-se que a criança é dependente da família e que os pais são os influenciadores 

diretos da alimentação dos mesmos, marcando as primeiras experiências infantis com 

alimentação e transmitindo suas próprias práticas alimentares; este é um fator preocupante ao 

considerar-se que a obesidade parental é apontada como um preditor para a obesidade infantil 

(SOUZA; OLIVEIRA, 2008). 

Pesquisas sugerem que o IMC paterno também é importante e teria um efeito aditivo ao 

IMC materno. Melhorias no status do peso para casais que buscam a formação de uma família 

podem ser intervenções eficazes para reduzir a prevalência de obesidade infantil 

(MIHRSHAHI; BAUR, 2018). 

Assim, a modificação ambiental trata-se de um dos maiores desafios atuais para a 

promoção da alimentação saudável e, consequentemente, na diminuição da obesidade. 

Intervenções de educação alimentar e nutricional (EAN) no ambiente familiar são uma das 

estratégias mais relevantes no combate às crescentes proporções no acometimento da doença 

na infância, desempenhando um papel relevante na tomada de decisões sobre a alimentação e 

atividade física e atuando na construção dos alicerces relacionados aos hábitos alimentares. 

I. 3 - Estado nutricional materno, aleitamento materno e excesso de peso na 

infância 

 

O excesso de peso materno, incluindo o pré-gestacional, o ganho de peso excessivo 

durante a gestação e a retenção de peso pós-parto, são vistos como fatores de risco para a 

obesidade infantil; isso se deve às influências no período intrauterino, questões genéticas e na 

formação e transmissão de hábitos de vida e do comportamento alimentar (LEIRAS, 2015). 
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Tais fatores podem interferir na saúde e qualidade de vida, sendo capazes de provocar impactos 

não apenas na infância, como também na idade adulta. 

O sobrepeso e a obesidade materna pré-gestacional foram associados com o aumento do 

risco de excesso de peso infantil no primeiro ano de vida (BRIDGMAN et al., 2018). Um estudo 

avaliou o curso do IMC dos dois aos seis anos de idade e notou valores mais elevados, bem 

como na trajetória de aumento, entre crianças de mães com excesso de peso no período anterior 

à gestação e nos filhos das que apresentaram ganho de peso gestacional acima do recomendado 

(WANG et al., 2019). Em outro, para cada acréscimo em 1kg/m² no IMC pré-gestacional, houve 

uma elevação, nos primeiros dois anos de vida, de 4,5% no risco de obesidade em relação 

àquelas com mães eutróficas. Ainda, a chance também era maior entre crianças com mães que 

ganharam peso excessivo na gestação (OHLENDORF; ROBINSON; VILLARREAL; 2019).  

A alimentação da criança do nascimento até os primeiros anos de vida apresenta 

repercussões significativas no seu crescimento e desenvolvimento, tanto a curto quanto em 

longo prazo. Do nascimento até o sexto mês de vida a amamentação é extremante importante 

para a saúde pediátrica. 

A amamentação exclusiva foi associada a um risco diminuído de obesidade em crianças 

de dois a cinco anos de idade, em comparação às que não foram amamentadas ou que foram, 

porém, por menos de seis meses (PALAO, 2019). Crianças que receberam leite materno por 

seis meses ou mais apresentaram uma chance menor de ocorrência de sobrepeso e obesidade 

aos três anos de idade (PATTISON et al., 2019). Um estudo mostrou que lactentes que 

estiveram em AME em um período inferior a três meses apresentaram risco quatro vezes maior 

de desenvolverem obesidade (JURADO et al., 2016). Foi observada uma prevalência de 

excesso de peso 36% maior em crianças amamentadas de forma exclusiva até 120 dias quando 

comparadas àquelas amamentadas por um período mais prolongado (WANG et al., 2017).  

As evidências são de que a amamentação seja protetora contra a obesidade e de que a 

proteção esteja associada ao tempo de duração, ou seja, uma duração maior aumentaria a 

proteção (FORBES et al., 2018). Demonstra-se que, quanto mais precocemente se dá a 

introdução dos substitutos do leite materno, maior é a relação com o excesso de peso em 

crianças em idade pré-escolar (NASCIMENTO et al., 2016; MUELLER; BLASER, 2018). A 

proteção também foi encontrada entre crianças de alto peso ao nascer (LEE et al., 2019) e em 

idades mais elevadas, inclusive na adolescência e idade adulta (RITO et al., 2019; TAMBALIS 

et al., 2018). 

Mães obesas revelam maior risco para fatores estressantes e de complicações durante o 

parto, resultando no aumento da probabilidade de partos por cesariana, que estão relacionados 
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ao retardo da lactogênese, interferindo, dessa forma, na produção de prolactina (FALIVENE; 

ORDEN, 2017). Este fato sugere que, assim como a duração, o início da amamentação pode 

ser igualmente afetado pelo excesso de peso materno. 

Estudos associam a obesidade materna com um menor tempo de aleitamento e 

propensão para iniciá-lo, além de uma intenção em praticá-lo por períodos mais curtos (AMIR; 

DONATH, 2007). Mulheres obesas expressam menor confiança sobre a amamentação 

(CLAESSON et al., 2018), apresentam mais frequentemente problemas de saúde que podem 

comprometer o aleitamento materno e enfrentam maiores desafios no que tange ao tempo e ao 

posicionamento do bebê no momento de mamar (GARNER et al., 2016). A obesidade materna 

também pode ser considerada um fator de risco para a interrupção precoce do aleitamento no 

período pós-parto, após a saída hospitalar (RAMJI et al., 2016). Ainda, relata-se que mães 

obesas comem para aliviar sentimentos desagradáveis durante o período pós-natal, portanto, o 

pós-parto seria um momento oportuno para a instauração de mudanças em seus 

comportamentos alimentares e no bem-estar mental (FARIA-SCHÜTZER et al., 2018). 

Discute-se hoje sobre a magnitude dos primeiros 1.000 dias, momento que abrange 

desde o período intrauterino (270 dias) até os dois anos de idade da criança (730 dias, ou seja, 

365 dias correspondentes ao primeiro ano de vida e aos outros 365 no segundo).  

Dentro da perspectiva da “Origem Desenvolvimentista das Doenças e da Saúde” 

(DOHaD), a fase do desenvolvimento da criança no pré-natal e nos primeiros anos de vida são 

capazes de influenciar, em cascata, a sua vida pós-natal e nos anos posteriores. Trata-se de uma 

fase conhecida como “janelas de oportunidade”, cruciais para o desenvolvimento e crescimento 

infantil e que também podem impactar e determinar a sua saúde na vida adulta através da 

modulação na “programação fetal” por alterações epigenéticas (LUCAS, 1990; HANSON, 

2015). Dessa forma, um ambiente desarmônico entre o anterior e o posterior à gestação, 

atuariam aumentando o risco de desenvolvimento de doenças (YAJNIK; DESHMUKH, 2008; 

HANSON, 20015).  

Fatores ambientais, como a nutrição, vem sendo relacionado a uma modificação na 

estrutura da cromatina e na expressão gênica que, consequentemente, agem determinando um 

arquétipo de saúde e doença (MATHERS, 2007). Nos primeiros anos de vida, valores mais 

elevados de IMC ou na velocidade de ganho de peso, mostram-se como elementos que 

aumentam o risco de obesidade na infância, adolescência e na idade adulta (DRUET et al., 

2012; BAIRD et al., 2005).  

Dado o exposto, situações inadequadas na fase intrauterina e primeira infância são 

apontadas em associação ao aumento de risco de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) 



32 

 

ao logo da vida do indivíduo (CHALLER et al., 2009; TONG et al., 2009). Condições de vida 

modificáveis como o excesso de peso materno, ganho de peso durante a gestação, alimentação 

materna, amamentação e práticas alimentares inadequadas na infância, mostram-se como 

fatores importantes na prevenção do sobrepeso e obesidade infantil e, mais do que isso, nos 

indicadores de saúde e doença à curto e longo prazos (DATTILO, 2017). 
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II - HIPÓTESE 

 

Diante do exposto, é de conhecimento que o aleitamento materno possui inúmeros 

benefícios para a saúde, destacando-se entre eles a proteção contra o desenvolvimento de 

obesidade na infância. Desta forma, levantou-se a hipótese de que o AME superior a 120 dias - 

quatro meses -, mesmo em filhos de mães portadoras de sobrepeso ou obesidade e que, 

consequentemente, pode representar um fator de risco para o ganho de peso excessivo da prole 

devido possíveis influências ambientais, seria um fator protetor para a ocorrência de excesso de 

peso entre os três primeiros anos de vida da criança. 
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III - JUSTIFICATIVA 

 

 Considerando a considerável prevalência de sobrepeso e obesidade infantil no Brasil e 

no mundo, tornam-se cada vez mais necessários estudos que buscam evidenciar fatores capazes 

de influenciar no aumento do risco e/ou proteção para a população estudada. 

 O efeito protetor do leite materno no excesso de peso na criança é citado na literatura 

científica, porém ainda são escassos os estudos que associam esse efeito protetor em crianças 

que apresentam fatores de risco específicos para a sua ocorrência, como nos casos daquelas 

com mães obesas ou com sobrepeso. 

Os achados deste estudo poderão auxiliar na elaboração de iniciativas que visam 

intervenções nutricionais precoces no ambiente familiar, sobretudo no que se refere à 

promoção, proteção e apoio à amamentação. 
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IV - OBJETIVOS 

 

 IV.1 - Objetivo primário 

 

• Verificar o risco para o desenvolvimento de excesso de peso em filhos de mães 

com sobrepeso e obesidade entre o primeiro e terceiro ano de vida segundo a 

duração do AME em uma coorte de nascimentos de Ribeirão Preto (SP) no ano 

de 2010. 

 IV.2 - Objetivos secundários 

 

• Determinar a proporção de mães e lactentes entre o primeiro e terceiro ano de 

vida com excesso de peso na cidade estudada; 

• Determinar a média e mediana de duração da amamentação (AM e AME) na 

cidade estudada; 

• Determinar a duração da amamentação (AM e AME) de acordo com o estado 

nutricional materno. 
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V - MATERIAS E MÉTODOS 

 

V.1 - Tipo de estudo 

 

Este é um estudo analítico, observacional, retrospectivo e de coorte, inserido no projeto 

temático “Fatores etiológicos do nascimento pré-termo e consequências dos fatores perinatais 

na saúde da criança: coortes de nascimentos em duas cidades brasileiras”, denominado 

Projeto BRISA - Brazilian Ribeirão Preto and São Luís birth cohort - (processo FAPESP n° 

08/53593-0). A principal finalidade deste estudo é a de investigar novos fatores de risco para a 

prematuridade (hipóteses neuroendócrina, imunoinflamatória e de intervenção médica), 

indicadores de saúde perinatal e a sua repercussão sobre o crescimento, em duas coortes 

realizadas nas cidades de Ribeirão Preto (SP) e São Luís (MA). Estas coortes foram avaliadas 

em três momentos distintos. O primeiro momento ocorreu durante a gestação, entre as 22ª e 25ª 

semanas, em uma coorte de conveniência de gestantes das duas localidades, (as gestantes 

participantes deste grupo compõem a intitulada coorte de pré-natal); o segundo, por ocasião do 

nascimento de crianças cujas mães eram residentes nos dois municípios do estudo durante o 

ano de 2010, (as mães e os recém-nascidos deste grupo constituem a designada coorte de 

nascimento; incluem-se neste grupo os lactentes da coorte de pré-natal que nasceram durante 

esse ano). O terceiro momento ocorreu entre o primeiro e terceiro ano de vida das crianças 

pertencentes às duas coortes anteriores, intitulada como coorte de seguimento. 

Para este estudo, foram utilizados os dados obtidos da coorte de pré-natal, ou seja, com 

base nas avaliações realizadas com as gestantes e seus pares, a depender do momento, na 

gestação (pré-natal), nascimento e no seguimento (segundo e terceiro ano de vida da criança), 

daquelas pertencentes à cidade de Ribeirão Preto (SP). 

 

 V.2 - Local de estudo 

 

O estudo foi realizado no município de Ribeirão Preto, localizado no interior paulista, 

pertencente à região Sudeste do Brasil, do qual ocupa uma área de 650,916 km2 e possui 

densidade demográfica de 928,92 hab/km². Com uma população estimada de 703.293 

habitantes em 2019, obteve um crescimento populacional de 98.611 desde o último censo 

realizado em 2010 (IBGE, 2010 e 2019).  

Em 2015, a cidade dispôs de um salário médio mensal de trabalhadores formais em três 

salários mínimos e, em 2010, de uma taxa de escolarização de 96,9% entre crianças e 



37 

 

adolescentes de seis a quatorze anos de idade (IBGE, 2010 e 2015). Além disso, a estimativa da 

mortalidade infantil, um indicador das condições de vida da população, foi de 9,7 óbitos por 

mil nascidos vivos em 2016; esta média revela-se baixa segundo os parâmetros estadual e 

nacional, sendo inclusive menor daquela considerada aceitável pela OMS, que é de dez mortes 

para cada mil nascimentos (SEADE, 2016). De acordo com o Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDH-M), composto por indicadores relacionados à longevidade, educação 

e renda, Ribeirão Preto apresentou um valor de 0,8 no ano de 2010, significando um valor muito 

alto, colocando a cidade na 22ª posição dentro do estado de São Paulo e na 40ª no país (PNUD, 

2010). 

 

 V.3 - Amostra 

 

Foram estudadas as gestantes e seus respectivos filhos, inseridos na coorte de pré-natal, 

avaliados na cidade de Ribeirão Preto (SP). Trata-se de uma coorte aninhada ao projeto temático 

(Projeto BRISA), com uma amostra de conveniência, e foi calculada fundamentada nas 

prevalências referidas pelas variáveis explanatórias do projeto temático, alternando de 10 a 

50%. Tendo em vista uma taxa de prematuridade estimada em 12%, foram recrutadas 3.000 

gestantes, sendo 1.500 em cada cidade avaliada (Ribeirão Preto - SP e São Luís - MA), das 

quais deveriam resultar em 360 casos de prematuridade. Assim, em virtude de a taxa de 

prematuridade ter sido menor do que a esperada (9,7%) inicialmente no trabalho principal, 

eventuais perdas de seguimento, ausência de informações sobre as variáveis selecionadas no 

presente estudo e inconsistências encontradas no banco de dados, a amostra final ficou 

concebida por 1.069 mães e seus filhos (Figura 1). 
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Figura 1 - Organograma da coorte do pré-natal do projeto BRISA de Ribeiro Preto (SP) em seus três 

momentos de avaliação 

 

 

*Seguimento: entre o primeiro e terceiro ano de vida da criança. 

 

  

 V.4 - Processo de obtenção da amostra 

 

As gestantes integrantes da coorte do pré-natal foram recrutadas em unidades de saúde 

em que realizaram o pré-natal, no primeiro trimestre gestacional, como também por meio de 

contato telefônico e carta (obtidos através das informações pessoais oriundas dos cadastros 

existentes no serviço de saúde). Assim, após o contato e a concordância da gestante em 

participar do estudo, foi agendada uma consulta de pré-natal a ser realizada entre a 20ª e 25ª 

semana de gravidez na Unidade de Pesquisa Clínica (UPC) do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP). As 

participantes compareceram no local referido uma única vez e permaneceram por lá em torno 

de 4 horas. Nesta consulta, aplicou-se um questionário padronizado e realizaram-se coleta de 

sangue para realização de exames laboratoriais, além da medição dos níveis pressóricos; de 

forma adicional, foram realizados exames ginecológicos com coleta de conteúdo vaginal, além 

de avalição antropométrica. Durante a entrevista, as gestantes receberam um cartão/diploma de 

identificação contendo um número/código (etiqueta colante com código de barras) para 

apresentação na maternidade no momento do parto. 
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Para o recrutamento dos participantes na coorte de nascimento, durante o ano de 2010, 

uma equipe de entrevistadoras percorriam as maternidades públicas e privadas da cidade 

(Hospital Amico-Ribeirânia, HCFMRP-USP, Hospital São Lucas, Hospital Santa Lydia, 

Hospital Santa Casa, Centro de Referência da Saúde da Mulher de Ribeirão Preto - Mater, 

Hospital Sinhá Junqueira e Hospital São Paulo) para entrevistar as puérperas e coletar 

informações provenientes dos prontuários médicos sobre os recém-nascidos. Nesta etapa da 

coleta de dados, todas as parturientes residentes no município de Ribeirão Preto no ano de 2010, 

incluindo aquelas pertencentes à coorte de pré-natal eram, em princípio, elegíveis ao estudo 

original (projeto BRISA). 

Na avaliação entre o primeiro e terceiro ano de vida (coorte de seguimento), a equipe 

entrava em contato com as mães ou outros responsáveis pelas crianças por meio de contato 

telefônico para agendamento de uma nova entrevista. Foi estabelecido novamente a UPC como 

local para a realização das mesmas; entretanto, em alguns casos, elas também ocorreram nos 

domicílios das famílias em razão da impossibilidade do comparecimento ao lugar mencionado. 

  

 V.5 - Critérios de inclusão 

 

• Mulheres com gravidez única e residentes no município de Ribeirão Preto (SP); 

• Avaliação nas três etapas do projeto original e que também foram estabelecidas 

para este estudo: pré-natal, com as gestantes pertencentes à coorte do pré-natal; 

nascimento, com as puérperas e seus respectivos filhos (coorte de nascimento) 

e seguimento (coorte de seguimento), com as mães e seus pares. 

 

 V.6 - Critérios de exclusão 

 

• Perda de seguimento entre as três etapas do estudo: pré-natal, nascimento e 

seguimento; 

• Participantes que continham informações inconsistentes ou incompletas (isto é, 

não possuíam informações referentes a todas as fases de avaliação para as 

variáveis selecionadas). 
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V.7 - Aspectos éticos 

 

O projeto temático BRISA foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

HCFMRP-USP (processo HCRP n° 11157/2008) e pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Universitário Presidente Dutra da Universidade Federal do Maranhão, conforme 

parecer consubstanciado nº 223/2009. Todos os participantes receberam e assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), sendo as dúvidas elucidadas pela equipe de 

coleta em campo.  

O presente estudo obteve aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (parecer 

n° 2356461/2017), com a dispensa de aplicação do TCLE.   

 

 V.8 - Instrumentos utilizados 

 

Na avaliação realizada no pré-natal, foi aplicado um questionário padronizado que 

continha informações sobre: identificação da participante; dados socioeconômicos e 

demográficos; hábitos de vida; características da gestação atual e do pré-natal. Realizou-se 

ainda uma avaliação antropométrica contemplando: peso (em quilograma) e altura (em metros). 

Na ocasião do nascimento, as puérperas foram entrevistadas novamente por meio de 

questionário padronizado com questões sobre: identificação da participante; dados 

socioeconômicos e demográficos; hábitos de vida; dados da saúde sexual e reprodutiva; 

informações sobre morbidades; características da gestação e do pré-natal; características do 

parto e do nascimento e informes colhidos diretamente do prontuário, conforme necessidade. 

Foram também aplicados questionários às mães para obtenção de informações sobre os seus 

filhos. Ainda, algumas informações adicionais sobre os recém-nascidos foram obtidas dos 

respectivos prontuários, a saber: peso (em gramas) e comprimento (em centímetros). 

Por fim, ao longo do primeiro e terceiro ano de vida das crianças foram avaliadas as 

mães e seus respectivos filhos através da aplicação de um novo questionário que abordava a 

alimentação e saúde dos infantes; dados de saúde, métodos de contracepção e hábitos de vida 

da mãe; informações socioeconômicas, demográficas e de relacionamento. Neste momento, 

realizou-se mais uma vez o exame físico da mãe, mensurando-se o peso (em quilograma) e 

altura (em metros); em relação à criança, foram obtidos dados como peso (em quilogramas) e 

comprimento (em centímetros). 
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As avaliações antropométricas foram executadas utilizando-se fita métrica inextensível 

para medição das circunferências e perímetros; antropômetro portátil para aferição das estaturas 

- para indivíduos com dois ou mais anos de idade - (com o participante em pé, descalço, ereto, 

cabeça erguida e olhando para um ponto fixo, braços estendidos ao longo do corpo, calcanhares 

e ombros alinhados) e comprimentos - para indivíduos com menos de dois anos de idade - (com 

a criança estendida e disposta em um local plano, a cabeça foi posicionada contra a parte fixa 

do antropômetro e os demais membros foram mantidos eretos com os pés em 90° em relação 

ao eixo corporal e em contato com a superfície do aparelho); finalmente, para determinação do 

peso foi usada uma balança digital tipo Monitor de Composição Corporal modelo Tanita® (com 

a avaliada em pé, ereta, descalça, joelhos esticados e calcanhares alinhados com os eletrodos).  

 

V.9 - Organização do banco de dados 

 

Realizou-se um plano de codificação e foi elaborado um manual, convertendo as 

variáveis-resposta dos questionários em uma classificação numérica para consecutiva digitação 

no banco. Os questionários foram codificados e digitados em duplicata, com posterior 

conferência por técnica de amostragem (10% das fichas), para identificação de erros 

sistemáticos. Conforme conferência, as fichas foram adicionadas no banco por duas pessoas 

capacitadas. 

O banco de dados foi criado em Microsoft Office Access 2010, interligando-se as 

variáveis maternas e dos recém-nascidos pelo número de identificação (código fornecido 

durante a avaliação do pré-natal). Todas as variáveis que constituem o banco passaram por 

testes de consistência na entrada da digitação dos dados.  

 

 V.10 - Variáveis de interesse ao presente estudo 

   

V.10.1 - Variável dependente: 

 

• Classificação nutricional das crianças entre o primeiro e terceiro ano de 

vida: classificado de acordo com o índice antropométrico de IMC/Idade 

segundo as curvas da OMS de 2006 e definição do Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional (SISVAN) (Tabela 1). Para a realização da análise 

estatística, os indivíduos foram categorizados em dois grupos, ou seja, com 

excesso de peso (risco de sobrepeso, sobrepeso e obesidade) e não excesso de 
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peso (eutrofia e magreza) e também em três grupos, com excesso de peso 

(sobrepeso e obesidade), sem excesso de peso (eutrofia e magreza) e em risco 

de sobrepeso. 

Tabela 1 - Classificação do estado nutricional definido pelo SISVAN para o indicador antropométrico 

de IMC/Idade segundo as curvas da OMS (2006) para menores de 5 anos 

Valores estabelecidos para percentil e escore-z Classificação nutricional 

< Percentil 0,1 < Escore-z -3 Magreza acentuada 

≥ Percentil 0,1 e < percentil 3 ≥ Escore-z -3 e < escore-z -2 Magreza 

≥ Percentil 3 e ≤ percentil 85 > Escore-z -2 e ≤ escore-z +1 Eutrofia 

> Percentil 85 e ≤ percentil 97 > Escore-z +1 e ≤ escore-z +2 Risco de sobrepeso 

> Percentil 97 e ≤ percentil 99,9 > Escore-z +2 e ≤ escore-z +3 Sobrepeso 

> Percentil 99,9 > Escore-z +3 Obesidade 

Fonte: SISVAN (2011). 

  

V.10.2 - Variáveis independentes: 

 

• Aleitamento materno exclusivo (AME): duração em meses. Para a análise 

estatística, categorizou-se a variável em três grupos: < 1 mês, ≥ 1 e <4 meses e 

≥ 4 meses. 

 

• Aleitamento materno (AM): duração em meses, independentemente de ser 

exclusivo ou complementado com outros tipos de leite e/ou alimentos.  

 

• Exposição a outros alimentos que não o leite materno: idade de introdução 

(em meses) de alimentos sólidos e semissólidos, líquidos e leite/fórmulas 

infantis. Para a análise estatística, considerou-se o tempo de exposição (em 

meses) do primeiro alimento introduzido que não o leite materno. A variável foi 

categorizada em tempo de exposição de até 3 meses de idade e maior que 3 

meses de idade. 

 

• Escolinha/creche: frequência da criança em escolinha ou creche (“sim” ou 

“não”) e idade de início (em meses).  

 

• Paridade: categorizada em multípara ou primípara. 
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• Situação conjugal materna: categorizada em “com companheiro” (casada ou 

união consensual) e “sem companheiro” (solteira, separada/divorciada ou 

viúva). 

 

• Trabalho materno remunerado: categorizado em “sim” ou “não”. 

 

• Relação de trabalho materno: categorizada em assalariada, autônoma, 

realização de “bicos” ou empregador. 

 

• Condições socioeconômicas: em salário mínimo, posteriormente classificados 

de acordo com a pontuação por estrato socioeconômico da Associação Brasileira 

de Empresas de Pesquisa (ABEP) em A, B, C, D e E. Para a análise estatística, 

foi categorizada em dois grupos de acordo com a frequência encontrada, ou seja, 

A/B/C e D/E.  

 

• Peso materno: medido entre o primeiro e terceiro ano de vida da criança e 

classificado de acordo com os valores para adultos do Índice de Massa Corporal 

(IMC) (WHO, 1997), através da fórmula “peso/altura²” (Tabela 2). Para a 

análise estatística foram categorizados dois grupos de acordo com a 

classificação do IMC, isto é, com excesso de peso (sobrepeso/obesidade) e não 

excesso de peso (eutrofia/magreza). 

 
 

Tabela 2 - Classificação do estado nutricional segundo IMC para adultos  

IMC (kg/m²) Classificação do estado nutricional 

< 18,5 Baixo peso 

≥ 18,5 e ≤ 24,9 Peso adequado 

≥ 25,0 e ≤ 29,9 Sobrepeso 

≥ 30 e ≤ 39,9 Obesidade 

> 40,0 Obesidade mórbida 

Fonte: World Health Organization (1997). 

 

 

• Peso ao nascer: categorizado em baixo peso ao nascer (BPN), <2.500g, ou sem 

baixo peso ao nascer (SBP), ≥ 2.500g. 
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• Hábito de sucção não nutritiva (uso de chupeta e/ou hábito de chupar dedos 

pela criança): categorizada em “ainda chupa”, “já chupou” ou “nunca chupou”. 

 

• Orientações sobre amamentação durante a gestação: categorizada em “sim” 

ou “não”. 

 

• Trabalho paterno/companheiro remunerado: categorizada em “sim” ou 

“não”. 

 

• Escolaridade materna: categorizados em ensino fundamental completo, ensino 

médio completo ou nível superior completo ou incompleto. 

 

• Idade gestacional: em dias. 

 

• Tipo de parto: categorizado em normal e cesárea. 

 

• Uso de fumo, álcool e drogas pela mãe: categorizado em “sim” ou “não”; tipo 

de consumo (vinho/cerveja/destilados). 

 

• Idade materna: em anos. 

 

• Cor da pele materna (etnia): categorizada em etnia branca; preta/negra; 

parda/mulata/morena; amarelo/oriental. 

 

• Internações hospitalares da criança: categorizada em sim ou não. 

 

 Para análise da hipótese levantada e para se atingir os objetivos propostos, construiu-se 

um modelo teórico com base nas variáveis relacionadas às questões de interesse e discutidas na 

literatura científica. Consecutivamente, as variáveis selecionadas foram analisadas através de 

um Diagrama Acíclico Direcionado (“Directed Acyclic Graph” - DAG) construído para o 

estudo. O DAG permite a identificação de potenciais fatores de confusão e a eliminação de 

variáveis que não causarão efeito no desfecho final da análise; assim, o DAG auxilia nas 

decisões sobre o condicionamento das variáveis visando um maior controle dos fatores de 
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confusão na associação entre a exposição e o desfecho e, consequentemente, reduzindo ao 

máximo o viés de seleção das variáveis.  

 A teoria envolvendo os DAGs mostra-se como uma possível ferramenta a ser utilizada 

em estudos epidemiológicos. Através da construção de modelos gráficos, definidos como 

diagramas causais, há a investigação das relações causais entre as variáveis de um problema, 

identificando-se às que devem ser controladas e os possíveis fatores de confusão.  

O diagrama causal construído para o estudo foi realizado através do software DAGitty. 

A partir do DAG (Figura 2), as variáveis identificadas foram: exposição aos outros alimentos, 

condições socioeconômicas, peso materno, peso ao nascer e tipo de parto. 

 

Figura 2 - Gráfico acíclico direcionado (DAG) proposto para identificação e seleção das variáveis 

integrantes do modelo de análise do estudo “Impacto do aleitamento materno exclusivo no sobrepeso e 

obesidade em filhos de mães com excesso de peso” 

 
Fonte: DAGitty (2018). 

 

Variável de desfecho;  

 Variável de exposição; 

 Variável relacionada à exposição;  

  Variável relacionada ao desfecho; 

 Variável relacionada à exposição e ao desfecho;  

  Variável indicada para ajuste. 
  



46 

 

 V.11 - Análise estatística 

 

Para a caracterização da amostra de estudo, foi realizada a descrição das variáveis a 

partir da determinação de medidas de tendência central (média e/ou mediana) e de dispersão 

(desvio padrão), além de valores percentuais. 

Para a associação das variáveis de interesse (condições socioeconômicas, exposição aos 

outros alimentos, peso materno, AME, peso ao nascer e tipo de parto) com o excesso de peso 

no seguimento foram estimados riscos relativos (brutos e ajustados) e seus respectivos 

intervalos de confiança de 95% (IC95%), obtidos por meio de modelos de regressões log-

binomiais.  

Para a descrição e classificação dos índices antropométricos da criança, utilizaram-se os 

softwares WHO Anthro 3.2.2 e Epiinfo 7.2.  

Os softwares SAS 9.4 e RStudio 8.3 foram utilizados para as análises estatísticas.   

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

VI - RESULTADOS 

 

Dentre as 1.400 mulheres e seus pares incluídos na coorte de pré-natal, cerca de 1.069 

(76,3%) completaram as três etapas de estudo. Como nem todos os entrevistados souberam 

responder a todas as perguntas - opção “Não sabe” no questionário -, o número amostral foi 

bastante oscilante entre as variáveis.  

 A idade média materna foi de 26,4 anos (DP = 6,1), sendo a maioria pertencente à etnia 

branca (53,3%), vivendo com parceiros (84,9%) e não exercendo atividade remunerada (48,9%) 

(Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Situação socioeconômica das mães pertencentes ao estudo “Impacto do aleitamento 

materno exclusivo no sobrepeso e obesidade em filhos de mães com excesso de peso” 

(Ribeirão Preto, 2010-2013) 

Características   n % 

Etnia 

Branca   566 53,3 

Negra   117 11,0 

Parda   373 35,2 

        Oriental   5 0,5 

                      

Escolaridade 

Ensino 

Fundamental   287 26,9 

        Ensino Médio   691 64,8 

        

Superior 

Incompleto   39 3,7 

        

Superior 

Completo   50 4,7 

                      

Atividade remunerada Sim   524 48,9 

        Não   547 51,1 

                      

Relação de trabalho Assalariado   409 78,1 

        Empregador   20 3,8 

        Autônomo   95 18,1 

                      

Situação conjugal 

Com 

companheiro   908 84,9 

        

Sem 

companheiro   161 15,1 

 

O hábito de fumar foi observado em 23,6% da amostra (n = 252), destes, 55,2% 

permaneceram fumando durante a gestação. 25,4% relataram a ingestão de algum tipo de bebida 

alcóolica durante a gestação. A maior parte dos partos deu-se pela via natural (60,3%) e grande 
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parcela das mães (73,4%) havia recebido orientação sobre amamentação no período 

gestacional. A gestação atual não havia sido planejada para 56,1% (Tabela 4).  
 

Tabela 4 - Fatores relacionados à gestação de mães pertencentes ao estudo “Impacto do 

aleitamento materno exclusivo no sobrepeso e obesidade em filhos de mães com excesso de 

peso” (Ribeirão Preto, 2010-2013) 

Características   n % 

        Sim   139 55,2 

Hábito de fumar Não   113 44,8 

                        

Ingestão de bebida alcóolica Sim   271 25,4 

        Não   798 74,6 

                        

Planejamento da gestação Sim   468 43,9 

        Não   598 56,1 

                        

Orientação sobre amamentação Sim   782 73,4 

        Não   283 26,6 

                  

Tipo de parto Normal   645 60,3 

        Cesárea   424 39,7 

 

A paridade média foi de dois filhos/mãe (DP = 1). Sobre as características 

antropométricas maternas, houve um aumento progressivo na média do IMC no decorrer das 

fases de vida da mesma (isto é, do período pré-gestacional até o final da gestação); observou-

se uma redução da média do IMC no seguimento, porém com um valor ainda maior do que o 

encontrado no momento que antecedeu a gestação (Tabela 5).  

 

Tabela 5 - Características antropométricas de mães pertencentes ao estudo “Impacto do 

aleitamento materno exclusivo no sobrepeso e obesidade em filhos de mães com excesso de 

peso” (Ribeirão Preto, 2010-2013) 

Antropometria n Média Mediana DP 

Peso pré-gestacional (kg) 1033 64,0 62,0 14,9 

Estatura (cm) 1069 161,0 161,0 6,3 

IMC pré-gestacional (kg/m²) 1033 24,6 23,7 5,4 

Peso no pré-natal (kg) 1066 70,9 68,8 14,8 

IMC no pré-natal (kg/m²) 1066 27,3 26,5 5,3 

Peso ao final da gestação (kg) 995 78,0 76,7 14,9 

IMC ao final da gestação (kg/m²) 995 30,0 29,4 5,3 

Peso no seguimento (kg) 1062 70,4 67,6 17,0 

IMC no seguimento (kg/m²) 1062 27,1 25,9 6,2 

IMC = Índice de Massa Corporal; DP = desvio padrão. 
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No período anterior à atual gestação, 25,9% apresentavam-se com excesso de peso e 

14,3%, obesidade. Em relação a recomendação de ganho de peso por classificação do IMC pré-

gestacional do Institute of Medicine (IOM, 2009), observa-se que apenas as mulheres obesas 

ou com sobrepeso evoluíram com um ganho de peso médio maior do que o recomendado 

(Tabela 6). 

 

Tabela 6 - Ganho de peso durante a gestação de acordo com o IMC pré-gestacional e recomendação 

da IOM antropométricas de mães pertencentes ao estudo “Impacto do aleitamento materno 

exclusivo no sobrepeso e obesidade em filhos de mães com excesso de peso” (Ribeirão Preto, 2010-

2013) 

Estado 

nutricional pré-

gestacional 

IMC 

(kg/m²) n % Média (kg) Mediana (kg) DP (kg) 

Recomendação 

IOM (kg) 

                                      

Baixo peso  < 18,5 74 7,2 16,3 16,0 6,2 12,5 a 18 

Peso adequado 

                              

≥ 18,5 e 

≤ 24,9 543 52,6 14,9 14,3 6,2 11 a 16 

                        

Sobrepeso 

                              

≥ 25,0 e 

≤ 29,9 268 25,9 13,7 14,0 6,6 7 a 11,5 

                        

Obesidade 

                              

≥ 30 148 14,3 10,1 9,9 7,5 5 a 9 

                        

IMC = Índice de Massa Corporal; DP = desvio padrão; IOM = Institute of Medicine (2009). 

 

 

 No seguimento, quando comparado com os dados do período pré-gestacional, nota-se 

uma diminuição no percentual de mulheres com peso adequado, de 52,6 para 38,2%, ao mesmo 

tempo de um aumento no número de sobrepeso e obesidade, de 25,9 para 31,2% e de 14,3 para 

26,9%, consecutivamente (Tabela 7).  

 

Tabela 7 - Estado nutricional pelo IMC no período entre um e três anos após o parto de mães 

pertencentes ao estudo “Impacto do aleitamento materno exclusivo no sobrepeso e obesidade 

em filhos de mães com excesso de peso” (Ribeirão Preto, 2010-2013) 

Estado nutricional IMC (kg/m²) n % 

Baixo peso < 18,5 39 3,7 

Peso adequado ≥ 18,5 e ≤ 24,9 406 38,2 

Sobrepeso ≥ 25,0 e ≤ 29,9 331 31,2 

Obesidade ≥ 30 286 26,9 

IMC = Índice de Massa Corporal; DP = desvio padrão. 
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Entre aquelas mães com diagnóstico nutricional compatível com peso adequado no 

período pré-gestacional, 37,4% evoluíram para excesso de peso (sobrepeso e obesidade) no 

seguimento. A maior parte das mulheres com sobrepeso permaneceram com o mesmo estado 

nutricional, porém uma parcela significativa (39,0%) tornou-se obesa no período. Já entre as 

obesas, a maioria (94,5%) manteve-se no mesmo patamar (Tabela 8).  

 

Tabela 8 - Evolução do estado materno pelo IMC entre o período pré-gestacional e um a 

três anos após o parto de mães pertencentes ao estudo “Impacto do aleitamento materno 

exclusivo no sobrepeso e obesidade em filhos de mães com excesso de peso” (Ribeirão 

Preto, 2010-2013) 

IMC 

(kg/m²) 

Estado 

nutricional 

pré-

gestacional N % 

Estado 

nutricional 

materno no 

seguimento* n % 

                            

< 18,5 Baixo peso 74 7,2 Baixo peso 26 35,1 

                Peso adequado 46 62,2 

              Sobrepeso 2 2,7 

                Obesidade 0 0 

                              

18,5 a 24,9 
Peso 

adequado 
545 52,8 Baixo peso 

10 1,8 

                Peso adequado 331 60,7 

                Sobrepeso 180 33,0 

                Obesidade 24 4,4 

                              

25 a 29,9 Sobrepeso 267 25,9 Baixo peso 1 0,4 

                Peso adequado 23 8,6 

                Sobrepeso 139 52,1 

                Obesidade 104 39,0 

                              

≥ 30 Obesidade 146 14,1 Baixo peso 0 0 

                Peso adequado 3 2,1 

                Sobrepeso 5 3,4 

                Obesidade 138 94,5 

IMC = Índice de Massa Corporal; DP = desvio padrão; *Seguimento: um a três anos após o parto. 

 

 

32,0% das mães com peso adequado ao final da gestação tornaram-se obesas ou com 

sobrepeso no seguimento. Entre as mulheres com sobrepeso, 59,6% permaneceram na mesma 

faixa e 22,5% evoluíram para obesidade. Já sobre as obesas, 14,2% passaram para sobrepeso e 

81,7% continuaram na mesma classificação de IMC (Tabela 9). 
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Tabela 9 - Evolução do estado materno pelo IMC do final da gestação ao seguimento das 

mulheres pertencentes ao estudo “Impacto do aleitamento materno exclusivo no sobrepeso 

e obesidade em filhos de mães com excesso de peso” (Ribeirão Preto, 2010-2013)  

Estado 

nutricional 

ao final da 

gestação 

n % 

Estado nutricional 

materno no 

seguimento* 

n % 

                        

Baixo peso 136 13,8 Baixo peso 30 22,1 

            Peso adequado 96 70,6 

            Sobrepeso 10 7,4 

            Obesidade 0 0 

                          

Peso 

adequado 
331 33,5 Baixo peso 7 2,1 

            Peso adequado 218 65,9 

            Sobrepeso 103 31,1 

            Obesidade 3 0,9 

                          

Sobrepeso 275 27,8 Baixo peso 1 0,4 

            Peso adequado 48 17,5 

            Sobrepeso 164 59,6 

            Obesidade 62 22,5 

                          

Obesidade 246 24,9 Baixo peso 0 0 

            Peso adequado 10 4,1 

            Sobrepeso 35 14,2 

            Obesidade 201 81,7 

IMC = Índice de Massa Corporal; *Seguimento: um a três anos após o parto. 

 

As famílias inseridas no presente estudo eram compostas por uma média de 3 residentes 

(DP = 1,5) e dispunham de uma renda familiar mensal em cerca de 3 salários mínimos. A 

maioria das mães, 84,0%, residiam com um companheiro, sendo este considerado o chefe da 

família para 73,1%. Ainda, em 51,9% dos domicílios não havia a presença de outros filhos 

(Tabela 10). 
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Tabela 10 - Características relacionados à residência familiar de mães pertencentes ao 

estudo “Impacto do aleitamento materno exclusivo no sobrepeso e obesidade em filhos 

de mães com excesso de peso” (Ribeirão Preto, 2010-2013) 

Características n % 

  Classe A 58 5,8 

ABEP 
Classe B 278 27,6 

Classe C 590 58,6 

        Classe D e E 81 8,0 

                  

Presença de companheiro Sim 898 84,0 

        Não 171 16,0 

Presença de outros filhos 

            

Sim 514 48,1 

Não 555 51,9 

Chefe da família 

      

Entrevistada 82 7,7 

Companheiro 779 73,1 

        Outro familiar 204 19,2 

 
 

Em relação às crianças, existiu um equilíbrio entre os sexos (49,2% masculino e 50,8%, 

feminino); a idade média das crianças na entrevista do seguimento foi de 22,6 meses (DP = 

3,4), distribuída da seguinte forma: 9,0% de 1 a 1,5 ano (n = 96); 71,7%, 1,6 a 2,0 anos (n = 

767); 16,7%, 2,1 a 2,5 anos (n = 179); 2,5%, de 2,6 a 3 anos (n = 27). 47,4% frequentavam 

escolinha/creche, com uma idade média de início de 13,0 meses (DP = 5,8) e 25,3% ainda 

estavam sendo amamentados no momento da última etapa da entrevista (Tabela 11). 
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Tabela 11 - Características das crianças entre um e três anos de idade pertencentes ao 

estudo “Impacto do aleitamento materno exclusivo no sobrepeso e obesidade em filhos 

de mães com excesso de peso” (Ribeirão Preto, 2010-2013) 

Características n % Média Mediana DP 

Sexo 

                  

Masculino 526 49,2 - - - 

Feminino 543 50,8 - - - 

                                

Internações do 

nascimento até o 

seguimento 

Sim 109 10,3 - - - 

        Não 955 89,7 - - - 

Frequência em 

escolinha/creche 

                        

Sim 505 47,4 - - - 

Não 562 52,6 - - - 

Início da ida (meses) 

                        

- 501 - 13,0 12,0 5,8 

                        

Amamentação no 

momento da 

entrevista 

                

Sim 270 25,3 - - - 

Não 797 74,7 - - - 

Hábito de chupar o 

dedo 

                        

Ainda 

chupa 
52 4,9 - - - 

Já chupou 35 3,3 - - - 

        
Nunca 

chupou 
979 91,8 - - - 

Hábito de chupar 

chupeta 

                  

Ainda 

chupa 
437 41,0 - - - 

Já chupou 76 7,1 - - - 

        
Nunca 

chupou 
533 50,9 - - - 

DP = desvio padrão. 

 

 

O peso médio ao nascer foi de 3,2 kg (DP = 0,5) e de 12,0 kg no seguimento (DP = 1,8) 

(Tabela 12). 
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Tabela 12 - Características antropométricas das crianças entre um e três anos de idade 

pertencentes ao estudo “Impacto do aleitamento materno exclusivo no sobrepeso e 

obesidade em filhos de mães com excesso de peso” (Ribeirão Preto, 2010-2013) 

Antropometria n Média Mediana DP 

Peso ao nascer (kg) 1069 3,2 3,2 0,5 

Comprimento ao nascer (cm) 1060 48,7 49,0 2,5 

Idade gestacional (dias) 1069 273,9 275,0 13,9 

Peso no seguimento (kg) 1069 12,0 11,8 1,8 

Comprimento no seguimento 

(cm) 1069 85,6 85,5 4,5 

DP = desvio padrão. 

  

 

O estado nutricional, através do índice antropométrico de IMC/I, demonstrou que 7,5% 

apresentavam-se com excesso de peso (sobrepeso e obesidade), sendo 6,3% classificadas com 

sobrepeso e 1,2%, obesidade. Uma parcela relevante da amostra, 17,4%, mostrava-se em risco 

de sobrepeso; resultados muito semelhantes foram encontrados com o índice peso/estatura 

(Tabela 13). 

 

Tabela 13 - Estado nutricional no seguimento das crianças entre um e três anos de 

idade pertencentes ao estudo “Impacto do aleitamento materno exclusivo no 

sobrepeso e obesidade em filhos de mães com excesso de peso” (Ribeirão Preto, 

2010-2013) 

Índices antropométricos Estado nutricional n % 

Peso/Idade 

Baixo peso 13 1,3 

Peso adequado 1003 93,7 

Peso elevado 53 5 

Estatura/Idade 

              

Baixa estatura 39 3,6 

Estatura adequada 1030 96,4 

                      

Peso/Estatura 

Magreza 14 1,3 

Eutrofia 799 74,7 

Risco de sobrepeso 184 17,2 

Sobrepeso 60 5,6 

Obesidade 12 1,1 

                      

IMC/Idade 

Magreza 15 1,4 

Eutrofia 788 73,7 

Risco de sobrepeso 186 17,4 

Sobrepeso 67 6,3 

Obesidade 13 1,2 

IMC = Índice de Massa Corporal. 
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 Sobre a rotina alimentar da criança, a duração média do AME foi de 3,7 meses (DP = 

2,2) e do AM, 8,6 meses (DP = 6,2). Em relação à mediana, obteve-se um valor de 4,0 meses 

para o AME e de 7,0 meses para o AM. A média de idade da introdução de alimentos sólidos 

e semissólidos foi de 5,6 meses e a mediana, 6,0 meses.  Em relação à média da idade de 

introdução de leite que não o materno e de fórmulas infantis foi de 3,8 meses e a mediana, 4,0 

meses. Finalmente, média da idade de introdução de outros líquidos que não o leite foi de 3,7 

meses e a mediana, 4,0 meses (Tabela 14).  

 

Tabela 14 - Rotina alimentar das crianças entre um e três anos de idade pertencentes 

ao estudo “Impacto do aleitamento materno exclusivo no sobrepeso e obesidade em 

filhos de mães com excesso de peso” (Ribeirão Preto, 2010-2013) 

Alimentação n Média Mediana DP 

                        

Duração do AME (meses) 1063 3,7 4,0 2,3 

Idade de introdução de 

alimentos sólidos e 

semissólidos (meses) 

                

1061 5,6 6,0 1,5 

Idade de introdução de 

líquidos (meses) 1065 3,7 4,0 2,3 

Idade de introdução de 

leite/fórmulas (meses) 

              

1064 3,8 4,0 2,4 

Duração do AM (meses) 755 8,6 7,0 6,2 

DP = desvio padrão. 

 

 

Não foram encontradas alterações entre a mediana de duração do AME de acordo com 

o estado nutricional da mãe. Sobre o AM, houve uma ligeira redução na duração entre aquelas 

com sobrepeso (Tabela 15). 
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Tabela 15 - Duração da amamentação de acordo com o estado nutricional de mães 

pertencentes ao estudo “Impacto do aleitamento materno exclusivo no sobrepeso e obesidade 

em filhos de mães com excesso de peso” no período entre um e três anos após o parto 

(Ribeirão Preto, 2010-2013) 

Estado nutricional materno no seguimento* Amamentação n 

Média 

(meses) 

Mediana 

(meses) 

DP 

(meses) 

Baixo peso 

                

AME 
39 

3,9 4,0 2,3 

AM 8,0 7,0 6,0 

Peso adequado 

                      

AME 
407 

3,8 4,0 2,2 

AM 9,2 7,0 6,6 

Sobrepeso 

                      

AME 
335 

3,5 4,0 2,3 

AM 8,2 6,0 6,2 

Obesidade 

                      

AM 
287 

3,7 4,0 2,3 

AM 8,4 7,0 5,8 

            

DP = desvio padrão; AME = aleitamento materno exclusivo; AM = aleitamento materno; *Seguimento: um a 

três anos após o parto. 

 

 As tabelas 16 e 17 apresentam, respectivamente, o risco relativo bruto e ajustado do 

modelo final para as variáveis selecionadas no estudo, analisando-se apenas os dados de filhos 

de mães com excesso de peso (sobrepeso e obesidade). Foi considerada portadora de excesso 

de peso toda criança que apresentasse a classificação antropométrica do SISVAN/OMS como 

sobrepeso ou obesidade ou ainda, risco de sobrepeso. 
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Tabela 16 - Riscos relativos brutos e seus respectivos intervalos de confiança para as 

variáveis de interesse em relação ao estado nutricional das crianças entre um e três 

anos de idade, filhos de mães com excesso de peso, pertencentes ao estudo “Impacto 

do aleitamento materno exclusivo no sobrepeso e obesidade em filhos de mães com 

excesso de peso” (Ribeirão Preto, 2010-2013) 

 IMC/I   IC95% 

  

Risco/Sobrepeso/Obeso 

(n; %) 

Sem excesso de 

peso 

(n; %)  

RR 

bruto LI LS 

AME       
< 1m 26(25,49) 76(74,51)  0,89 0,60 1,31 

1 a 4m 89(30,48) 203(69,52)  1,06 0,81 1,39 

> 4m 65(28,76) 161(71,24)  ref ref ref 

 
  

    
Outros alimentos       

Tempo de exposição < 3 

meses 
74(28,24) 188(71,76) 

 ref ref ref 

Tempo de exposição > 3 

meses 
58(30,05) 135(69,95) 

 1,06 0,80 1,42 

 
  

    
ABEP       

Classes A, B e C 123(28,34) 311(71,66)  ref ref ref 

Classes D e E 50(31,06) 111(68,94)  1,10 0,83 1,44 

 
  

    
Tipo de parto       

Normal 110(31,61) 238(68,39)  ref ref ref 

Cesárea 73(26.45) 203(73,55)  0,83 0,65 1,07 

 
  

    
Peso de nascimento       

BPN 6(17,14) 29(82,86)  ref ref ref 

SBPN 177(30,05) 412(69,95)  1,75 0,84 3,67 

  AME = aleitamento materno exclusivo; m = meses; IMC = índice de massa corporal; ABEP = Associação 

Brasileira de Empresas de Pesquisa; BPN = baixo peso ao nascer; SBPN = sem baixo peso ao nascer; RR = risco 

relativo; ref = referência; LI = limite inferior; LS = limite superior; IC95% = intervalo de confiança de 95%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

Tabela 17 - Riscos relativos ajustados para o AME e seus respectivos intervalos de confiança 

para as variáveis de interesse em relação ao estado nutricional das crianças entre um e três 

anos de idade, filhos de mães com excesso de peso, pertencentes ao estudo “Impacto do 

aleitamento materno exclusivo no sobrepeso e obesidade em filhos de mães com excesso de 

peso” (Ribeirão Preto, 2010-2013) 

 IMC/I  

Todas as 

variáveis IC95% 

  

Risco/Sobrepeso/Obeso 

(n; %) 

Sem excesso de peso 

(n; %)  RRaj LI LS 

AME       
< 1m 26(25,49) 76(74,51)  0,61 0,33 1,15 

1 a 4m 89(30,48) 203(69,52)  0,86 0,55 1,34 

> 4m 65(28,76) 161(71,24)  ref ref ref 

AME = aleitamento materno exclusivo; m = meses; IMC = índice de massa corporal; RRaj = risco relativo 

ajustado; ref = referência; LI = limite inferior; LS = limite superior; IC95% = intervalo de confiança de 95%. 

*Refere-se às variáveis mencionadas (outros alimentos; ABEP; tipo de parto e peso de nascimento). 

 

 

Já nas tabelas 18 e 19 há apresentação dos riscos relativos brutos e ajustados, 

respectivamente, do modelo final para as variáveis selecionadas no estudo, diferenciando-se 

das tabelas anteriores pela definição de excesso de peso da criança, utilizando-se apenas os 

dados de filhos de mães com excesso de peso (sobrepeso e obesidade). Para esta análise, o 

excesso de peso das crianças foi assim definido: sobrepeso e obesidade.  
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Tabela 18 - Riscos relativos brutos e seus respectivos intervalos de confiança para as variáveis 

de interesse em relação ao estado nutricional das crianças entre um e três anos de idade, filhos 

de mães com excesso de peso, pertencentes ao estudo “Impacto do aleitamento materno 

exclusivo no sobrepeso e obesidade em filhos de mães com excesso de peso” (Ribeirão Preto, 

2010-2013) 

 IMC/I   IC95% 

  

Sobrepeso/Obeso 

(n; %) 

Sem excesso de peso 

(n; %)  

RR 

bruto LI LS 

AME       
< 1m 6(7.32) 76(92.68)  0,69 0,29 1,67 

1 a 4m 26(11.35) 203(88.65)  1,08 0,62 1,88 

> 4m 19(10.56) 161(89.44)  ref ref ref 

 
  

    
Outros alimentos       

Tempo de exposição < 3 

meses 
28(12.96) 188(87.04) 

 ref ref ref 

Tempo de exposição > 3 

meses 
13(8.78) 135(91.22) 

 0,68 0,36 1,26 

 
  

    
ABEP       

Classes A, B e C 32(9.33) 311(90.67)  ref ref ref 

Classes D e E 16(12.60) 111(87.40)  1,35 0,76 2,37 

 
  

    
Tipo de parto       

Normal 33(12.18) 238(87.82)  ref ref ref 

Cesárea 19(8.56) 203(91.44)  0,70 0,41 1,20 

 
  

    
Peso de nascimento       

BPN 2(6.45) 29(93.55)  ref ref ref 

SBPN 50(10.82) 412(89.18)  1,68 0,43 6,57 

AME = aleitamento materno exclusivo; m = meses; IMC = índice de massa corporal; ABEP = Associação 

Brasileira de Empresas de Pesquisa; BPN = baixo peso ao nascer; SBPN = sem baixo peso ao nascer; RR = risco 

relativo; ref = referência; LI = limite inferior; LS = limite superior; IC95% = intervalo de confiança de 95%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

Tabela 19 - Riscos relativos ajustados para o AME e seus respectivos intervalos de confiança 

para as variáveis de interesse em relação ao estado nutricional das crianças entre um e três 

anos de idade, filhos de mães com excesso de peso, pertencentes ao estudo “Impacto do 

aleitamento materno exclusivo no sobrepeso e obesidade em filhos de mães com excesso de 

peso” (Ribeirão Preto, 2010-2013) 

 IMC/I  

Todas as 

variáveis IC95% 

  

Sobrepeso/Obeso 

(n; %) 

Sem excesso de peso 

(n; %)  RRaj LI LS 

AME       
< 1m 6(7.32) 76(92.68)  0,30 0,08 1,16 

1 a 4m 26(11.35) 203(88.65)  0,55 0,27 1,13 

> 4m 19(10.56) 161(89.44)  ref ref ref 

AME = aleitamento materno exclusivo; m = meses; IMC = índice de massa corporal; RRaj = risco relativo 

ajustado; ref = referência; LI = limite inferior; LS = limite superior; IC95% = intervalo de confiança de 95%.  

*Refere-se às variáveis mencionadas (outros alimentos; ABEP; tipo de parto e peso de nascimento). 

 

Dessa forma, entre os filhos de mães com excesso de peso, não se observaram diferenças 

entre o RR das variáveis selecionadas para o excesso de peso entre os lactentes que estiveram 

em AME por um período mais prolongado (≥ 4,0 meses) quando comparados aos que foram 

amamentados por menor tempo. 

Nas tabelas 20 e 21 há a análise pelo modelo global das variáveis selecionadas, isto é, 

sem considerar apenas os filhos de mães com excesso de peso. Foi definida como portadora de 

excesso de peso toda criança que apresentasse a classificação antropométrica do SISVAN/OMS 

como sobrepeso ou obesidade ou ainda, risco de sobrepeso. 
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Tabela 20 - Modelo global dos riscos relativos brutos e seus respectivos intervalos de 

confiança para as variáveis de interesse em relação ao estado nutricional das crianças entre 

um e três anos de idade pertencentes ao estudo “Impacto do aleitamento materno exclusivo 

no sobrepeso e obesidade em filhos de mães com excesso de peso” (Ribeirão Preto, 2010-

2013) 

 IMC/I   IC95% 

  

Risco/Sobrepeso/Obeso 

(n; %) 

Sem excesso de 

peso 

(n; %)  

RR 

bruto LI LS 

AME       

< 1m 34(20.61) 131(79.39)  
0,78 0,55 1,10 

1 a 4m 120(24.44) 371(75.56)  
0,93 0,74 1,16 

> 4m 107(26.23) 301(73.77)  
ref ref ref 

 

IMC materno       

Sem excesso de peso 83(18.65) 362(81.35)  
ref ref ref 

Com excesso de peso 178(28.85) 439(71.15)  
1,54 1,22 1,94 

 

Outros alimentos       
Tempo de exposição < 3 

meses 
104(23.48) 339(76.52)  

ref ref ref 

Tempo de exposição > 3 

meses 
76(24.05) 240(75.95)  

1,02 0,79 1,32 

 

ABEP       

Classes A,B e C 170(24.18) 533(75.82)  
ref ref ref 

Classes C e D 77(25.33) 227(74.67)  
1,04 0,83 1,32 

 

Tipo de parto       

Normal 164(25.43) 481(74.57)  
ref ref ref 

Cesárea 101(23.82) 323(76.18)  
0,94 0,76 1,16 

 

Peso de nascimento       

BPN 7(10.14) 62(89.86)  
ref ref ref 

SBP 258(25.80) 742(74.20)  
2,54 1,25 5,17 

  AME = aleitamento materno exclusivo; m = meses; IMC = índice de massa corporal; ABEP = Associação 

Brasileira de Empresas de Pesquisa; BPN = baixo peso ao nascer; SBPN = sem baixo peso ao nascer; RR = risco 

relativo; ref = referência; LI = limite inferior; LS = limite superior; IC95% = intervalo de confiança de 95%. 
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Tabela 21 - Modelo global dos riscos relativos brutos e seus respectivos intervalos de confiança 

para as variáveis de interesse em relação ao estado nutricional das crianças entre um e três anos 

de idade pertencentes ao estudo “Impacto do aleitamento materno exclusivo no sobrepeso e 

obesidade em filhos de mães com excesso de peso” (Ribeirão Preto, 2010-2013) 

 IMC/I  

IMC 

materno IC95%  

Todas as 

variáveis IC95% 

  

Risco/Sobrepeso/Obeso 

(n; %) 

Sem excesso de 

peso 

(n; %)  RRaj LI LS  RRaj LI LS 

AME           

< 1m 34(20.61) 131(79.39)  
0,78 0,56 1,10  0,65 0,38 1,15 

1 a 

4m 
120(24.44) 371(75.56)  

0,91 0,73 1,14  0,84 0,57 1,24 

> 4m 107(26.23) 301(73.77)  
ref ref ref  ref ref ref 

AME = aleitamento materno exclusivo; m = meses; IMC = índice de massa corporal; RRaj = risco relativo 

ajustado; ref = referência; LI = limite inferior; LS = limite superior; IC95% = intervalo de confiança de 95%. 

*Refere-se às variáveis mencionadas (outros alimentos; ABEP; tipo de parto, peso materno e peso de nascimento). 

 

 Analisados de forma independente, mães com sobrepeso e obesidade apresentaram risco 

relativo (RR) de 1,54 (IC95%:1,22-1,94) de terem filhos com excesso de peso. O peso de 

nascimento (RR=2.54; IC95%:1,25-5,17) também se mostrou associado ao estado nutricional 

das crianças no seguimento. Após o ajuste para o IMC materno e demais variáveis, não se 

observaram diferenças entre o RR para o excesso de peso entre os lactentes que estiveram em 

AME ≥ 4,0 meses e naqueles que estiveram por um período inferior. 

Nas tabelas 22 e 23 há a análise pelo modelo global das variáveis selecionadas, isto é, 

sem considerar apenas os filhos de mães com excesso de peso. Foi definida como portadora de 

excesso de peso toda criança que apresentasse a classificação antropométrica do SISVAN/OMS 

como sobrepeso ou obesidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

Tabela 22 - Modelo global dos riscos relativos brutos e seus respectivos intervalos de 

confiança para as variáveis de interesse em relação ao estado nutricional das crianças entre 

um e três anos de idade pertencentes ao estudo “Impacto do aleitamento materno exclusivo 

no sobrepeso e obesidade em filhos de mães com excesso de peso” (Ribeirão Preto, 2010-

2013) 

 IMC/I   IC95% 

  

Sem excesso de 

peso 

(n; %) 

Sobrepeso/Obesidade 

(n; %)  

RR 

bruto LI LS 

AME       

< 1m 155(94.51) 9(5.49)  
0,68 0,33 1,39 

1 a 4m 454(92.46) 37(7.54)  
0,93 0,60 1,46 

> 4m 375(91.91) 33(8.09)  
ref ref ref 

 

IMC materno       

Sem excesso de peso 417(93.71) 28(6.29)  
ref ref ref 

Com excesso de peso 566(91.73) 51(8.27)  
1,31 0,84 2,05 

 

Outros alimentos       
Tempo de exposição < 3 

meses 
404(91.20) 39(8.80)  

ref ref ref 

Tempo de exposição > 3 

meses 
296(93.67) 20(6.33)  

0,72 0,43 1,21 

 

ABEP       

Classes A,B,C 655(93.17) 48(6.83)  
ref ref ref 

Classes C e D 279(91.78) 25(8.22)  
1,20 0,76 1,92 

 

Tipo de parto       

Normal 594(92.09) 51(7.91)  
ref ref ref 

Cesárea 395(93.16) 29(6.84)  
0,87 0,56 1,34 

 

Peso de nascimento       

BPN 67(97.10) 2(2.90)  
ref ref ref 

SBP 922(92.20) 78(7.80)  
2,69 0,68 10,72 

  AME = aleitamento materno exclusivo; m = meses; IMC = índice de massa corporal; ABEP = Associação 

Brasileira de Empresas de Pesquisa; BPN = baixo peso ao nascer; SBPN = sem baixo peso ao nascer; RR = risco 

relativo; ref = referência; LI = limite inferior; LS = limite superior; IC95% = intervalo de confiança de 95%. 
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Tabela 23 - Modelo global dos riscos relativos ajustados e seus respectivos intervalos de 

confiança para as variáveis de interesse em relação ao estado nutricional das crianças entre 

um e três anos de idade pertencentes ao estudo “Impacto do aleitamento materno exclusivo 

no sobrepeso e obesidade em filhos de mães com excesso de peso” (Ribeirão Preto, 2010-

2013) 

 IMC/I  

IMC 

materno IC95%  

Todas as 

variáveis* IC95% 

  

Sem excesso de 

peso 

(n; %) 

Sobrepeso/Obesidade 

(n; %)   RRaj LI LS   RRaj LI LS 

AME           
< 1m 155(94.51) 9(5.49)  0,67 0,33 1,38  0,36 0,12 1,12 

1 a 

4m 
454(92.46) 37(7.54)  

0,90 0,57 1,42  0,52 0,26 1,04 

> 4m 375(91.91) 33(8.09)   ref ref ref   ref ref ref 

AME = aleitamento materno exclusivo; IMC = índice de massa corporal; m = meses; RRaj = risco relativo 

ajustado; ref = referência; LI = limite inferior; LS = limite superior; IC95% = intervalo de confiança de 95%. 

*Refere-se às variáveis mencionadas (outros alimentos; ABEP; tipo de parto, peso materno e peso de nascimento). 

 

Ao incluirmos a faixa “risco de sobrepeso” na classificação “sem excesso de peso”, as 

diferenças encontradas anteriormente não se mantiveram na análise bruta. 
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VII - DISCUSSÃO   

 

O principal objetivo do estudo foi verificar se o AME (especialmente quando este tinha 

uma duração superior a 4,0 meses), mesmo em filhos de mães portadoras de sobrepeso e 

obesidade, seria um fator protetor ao desenvolvimento de excesso de peso entre os três 

primeiros anos de vida de crianças pertencentes a uma coorte. Além disso, visou também 

determinar a proporção de excesso de peso nas mães e seus respectivos filhos, bem como a 

duração da amamentação (AM e AME). 

Até nosso conhecimento, destaca-se que são poucos os estudos com o mesmo foco de 

investigação e que tentam relacionar a duração da amamentação, principalmente do AME, no 

excesso de peso da criança em condições de obesidade materna. 

Nos Estados Unidos, foi investigado se o AME (em comparação com a fórmula infantil 

industrializada) entre as mães obesas e eutróficas, estaria associado com um menor percentil no 

índice antropométrico de peso/comprimento (P/C) no 1º ano de vida (YEUNG, LEFF e RHEE, 

2016). Os resultados mostraram a amamentação exclusiva por quatro meses repercutindo em 

um menor aumento no percentil deste indicador em filhos de mães com excesso de peso. 

Com dados de uma coorte nacional norte-americana de crianças entre o 2º e o 14º ano 

de vida, Li et al. (2012) relataram um maior risco de excesso de peso entre crianças de mães 

obesas e que nunca foram amamentadas quando comparadas àquelas que estiveram em 

aleitamento materno por um a três meses ou acima de quatro meses. 

Em nosso estudo, não foi encontrada proteção conforme duração do AME para o 

excesso de peso em filhos de mães com sobrepeso e obesidade. Mais da metade das mulheres 

da amostra apresentaram excesso de peso e este fato pode ter contribuído para a não observância 

da proteção do AME contra o desenvolvimento de excesso de peso nas crianças. Além disso, é 

possível que o impacto do AME não seja tão expressivo na primeira infância, sem excluir a 

possibilidade de uma maior influência contra o desenvolvimento do excesso de peso em outras 

idades (SIMON et al., 2009; ARENZ et al., 2004; PACA et al., 2019; TAMBALIS et al., 2018). 

Ainda, também é possível que seja necessário um tempo mais longo de AME (seis meses) para 

que esse efeito de proteção seja notado, como já observado em outros estudos que não levaram 

em conta o estado nutricional das mães (CANFIELD et al., 2017; PALAO et al., 2019; RITO  

et al., 2019). 

Por outro lado, sem se atentar especificamente ao estado nutricional materno, vários 

estudos observaram o “fator protetivo” do aleitamento materno em relação ao desenvolvimento 

do excesso de peso em fases posteriores da infância.  

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Li%2C+Chaoyang
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Canfield et al. (2017), em estudo realizado nos Estados Unidos, observaram que a 

amamentação por um período superior a seis meses foi associada a um risco reduzido na 

ocorrência de obesidade entre crianças de dois anos de idade. No estudo de Palao et al. (2019) 

com crianças bolivianas de dois a cinco anos de idade, o AME, quando comparado com àquelas 

que não tinham sido amamentadas ou que foram por um período inferior a seis meses, foi 

associada a uma diminuição do risco de obesidade.  

Rito et al. (2019), em um estudo transversal com amostra representativa de 22 países 

europeus, discutiram o efeito benéfico da amamentação contra a obesidade, que aumentou se 

as crianças nunca tivessem sido amamentadas ou amamentadas por menos tempo. O estudo 

utilizou dados de crianças de seis a nove anos de idade. A análise mostrou que, quando 

comparadas às crianças que foram amamentadas por, pelo menos, seis meses, as chances de 

serem obesas foram maiores entre as crianças que nunca foram amamentadas ou que foram por 

um período mais curto, tanto para o AM quanto para o AME.  

Ainda, Jurado et al. (2016) realizaram um estudo com crianças mexicanas de dois a 

quatro anos de idade e relataram um risco quase três vezes maior de obesidade entre aquelas 

que foram amamentadas por menos de três meses.  

Entretanto, vale ressaltar que alguns autores não observaram correlação entre excesso 

de peso e a duração de aleitamento materno (ZIVE et al., 2008; PUDLA et al., 2015; 

BURDETTE et al., 2006; GILLMAN et al., 2008; KWOK et al., 2010). Por outro lado, alguns 

estudos relataram que o AM - não apenas o exclusivo - pode trazer maiores benefícios 

protetivos contra a ocorrência do excesso de peso por uma provável relação protetora dose-

dependente (WEFFORT et al., 2018). No presente trabalho, não foi observada associação entre 

o excesso de peso infantil e a duração do AME. Uma das possíveis explicações para os achados 

em nosso trabalho é que - como já colocado anteriormente  - a proteção considerada pela 

amamentação no excesso de peso infantil seja mais consistente e evidente em épocas mais 

tardias da infância, encontrando-se um efeito mais significativo do AM no IMC infantil em 

crianças a partir da segunda infância (GIBSON et al. 2016; WALLBY, LAGERBERG e 

MAGNUSSO, 2016). Ainda, outros fatores não abordados aqui - tais como, a alimentação da 

criança e o uso de fórmulas infantis -, podem estar exercendo um efeito mais acentuado no 

contexto discutido.   

Neste estudo, 7,5% das crianças apresentaram excesso de peso entre o primeiro e 

terceiro ano de vida, sendo 6,3% com sobrepeso e 1,2%, obesidade; ainda, 17,4% delas foram 

classificadas como em risco de sobrepeso pelo indicador de IMC/I. Nota-se que quase um 
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quarto das crianças (incluindo aqueles lactentes classificados como em risco de sobrepeso) 

exibiam estado nutricional próximos ou acima dos limites para a eutrofia. 

Na literatura, os valores de prevalência se diferenciam conforme a faixa etária 

considerada. Dois estudos com dados secundários da PNDS (2006) encontraram prevalências 

de excesso de peso (> escore-z +2) de 11,6% em populações urbanas menores de cinco anos, 

sendo 6,5% entre menores de dois anos de idade no Brasil e de 4,5% apenas na região Sudeste 

(MULLER et al., 2014; COCCETI et al., 2012). Já Pereira et al. (2017), com dados da POF 

(2008-2009), relataram prevalências de 15,4% em crianças de um ano, 13,7%, de dois anos e 

17,8%, com três anos de idade. Os três estudos de prevalências apontados anteriormente 

utilizaram o indicador de P/E para definição de excesso de peso. Este fato deve ser considerado 

nas diferenças encontradas em relação ao presente trabalho. Por outro lado, deve ser salientado 

que as taxas de excesso de peso em nosso estudo utilizando o indicar P/E foram muito próximas 

as das observadas com o IMC/idade. 

As diferenças entre as faixas etárias consideradas em cada estudo podem explicar as 

diferentes taxas de excesso de peso. Considerando que 80,7% da amostra eram de crianças 

menores de dois anos, as taxas do presente estudo se mostram maiores do que os dados oriundos 

da PNDS (2006) para o Brasil e a região Sudeste, embora menores do que os encontrados na 

POF (2008-2009).  

Mueller et al. (2014) encontraram um maior percentual de recém-nascidos com ≥ 3.500 

kg, de 30,9% versus os 27,1% aqui observados e também de bebês com < 2.500, de 10,1% e 

6,4%, respectivamente. Houve um menor percentual de crianças amamentadas por até 4,0 

meses, de 54,7% e 61,6% no presente estudo, ainda, menor indicador de renda per capital 

familiar e de escolaridade materna. No estudo de Cocetti et al. (2012), 73,3% apresentaram 

peso ao nascer > 3,0 kg, aqui, 70,2%. Menor porcentual de crianças amamentadas por até 5,0 

meses, de 56,0% e aqui, 61,8%. Menor indicador de renda per capita familiar e de escolaridade 

materna, com 62,3% ≥ 7 anos de estudo, contra 64,8% no presente trabalho. Assim, diferenças 

no peso ao nascer, na mediana do tempo de AME, na renda per capita e na escolaridade materna, 

podem ajudar a explicar as diferenças nas taxas de excesso de peso encontradas nas populações 

nos estudos citados e o presente estudo. 

Muitos estudos abordam sobre a relação entre o peso ao nascer e o peso em outros 

momentos da infância. Aqui, considerando filhos de mães com ou não excesso de peso e tendo 

como referência as crianças classificadas com baixo peso ao nascer (BPN), as que nasceram 

sem essa particularidade (SBP) apresentaram um risco 2.54 vezes de terem excesso de peso 

entre o primeiro e terceiro ano de vida (não considerando o ajuste para os potenciais 
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confundidores). As mesmas relações foram observadas no estudo de Reilly et al. (2005), em 

que a cada aumento de 100g no peso ao nascer, houve um aumento em 1,05 no OR para a 

ocorrência de obesidade aos sete anos de idade. Kapral et al. (2018) realizaram um estudo com 

crianças menores de cinco anos e observaram um risco 1,91 vezes de terem excesso de peso. 

No estudo de Kim et al. (2018), 10% das crianças com BPN desenvolveram sobrepeso ou 

obesidade, contra 15% naqueles com peso normal e mais de 25% entre os com alto peso ao 

nascer. Em comparação com os de peso normal ao nascer, aqueles com alto peso ao nascer 

tinham quase duas vezes mais chances de desenvolver excesso de peso aos 6 anos (OR = 1,7-

2,35), enquanto os bebês com baixo peso ao nascer tinham mais probabilidade de ter baixo peso 

aos 6 anos em comparação aos de peso normal (OR = 1,69-2,2).  

O tipo de parto também é discutido no excesso de peso da criança durante a infância 

(GOMES et al., 2017; HUH et al., 2012; TAHA et al., 2019). Aqui, não foi encontrada 

associação. O elevado número de cesarianas (39,7%) pode ser uma hipótese para a ausência de 

associação, pois os outros estudos encontraram taxas menores (25,3%, 22,6% e 30,2%, 

respectivamente). 

Além disso, na análise bruta, considerando os filhos de mães eutróficas ou não, 

observou-se um risco 1,54 mais elevado de excesso de peso no lactente entre o primeiro e 

terceiro ano de vida quando a criança era filha de uma mãe com excesso de peso nessa fase da 

vida. Nossos achados vão de encontra ao estudo de Kneipp et al. (2015), com crianças 

matriculadas do 1º ao 5º ano em escolas de Itajaí (SC), em que 51% do excesso de peso esteve 

associado ao excesso de peso dos pais. Josey et al. (2019) observaram relação entre o IMC 

materno e o aumento geral de 0,04 no escore z da prole. Ainda, na revisão sistemática e 

metanálise de Heslehurst et al. (2019), foram observadas chances significativamente 

aumentadas para sobrepeso (OR=1,80) e obesidade (OR=1,89) infantil na vigência de excesso 

de peso materno. 

Em nosso trabalho observou-se uma média de duração do AME aquém do recomendado 

pela OMS em decorrência do tempo de exposição aos outros alimentos que não o leite materno 

(principalmente pela introdução de leite ou fórmulas infantis). A importância desses fatores na 

gênese do excesso de peso infantil foi observada em estudos de Fisberg (2005), Carrazzoni et 

al. (2015) e Iguacel et al. (2019). Entretanto, essa variável não se mostrou como de risco no 

desenvolvimento do excesso de peso nas crianças no presente estudo. Mais uma vez, a idade 

(tempo de seguimento) dessas crianças pode ajudar a explicar tais achados, sendo possível que 

o efeito protetor do aleitamento materno contra o desenvolvimento do excesso de peso surja 

mais tarde. 
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Vale a pena ser salientado que, no presente estudo, uma grande proporção de crianças 

frequentava escolinha/creche (47,4%) e isso também poderia influenciar, em menor ou maior 

grau, o seu comportamento alimentar. Para Swinburn e Egger (2002) há uma soma de 

influências envolvidas no ambiente, sendo que, assim, o fácil acesso a hábitos saudáveis mostra-

se primordial para a promoção de um estilo de vida promovedor de saúde. Ainda, Saunders et 

al. (2012) relatam que o ambiente é intrinsecamente relacionado com a alimentação.  

Pretto et al. (2014) encontraram excesso de peso em 56,8% das crianças de três a seis 

anos que frequentavam uma creche em Porto Alegre (RS). Para estes, questões relacionadas ao 

ambiente e à própria alimentação, mostraram-se como fatores relevantes. No estudo de 

Dallabona et al. (2010) com crianças menores de cinco anos provenientes de creches públicas 

da cidade de Balneário Camboriú (SC), 87,8% apresentavam-se eutróficas e 9,5%, com 

sobrepeso. Idade inferior aos dois anos de idade, peso ao nascer, alto consumo alimentar na 

própria residência, foram os principais fatores associados à ocorrência de sobrepeso. Em nosso 

estudo, 80,7% das crianças tinham entre um a dois anos de idade, 47,7% frequentavam creches 

e a idade média de início foi de 13,0 meses. Não foi investigado o consumo alimentar das 

mesmas. 

Muitos fatores associados ao ambiente, como sedentarismo, a ação dos meios de 

comunicação, fácil acesso infantil aos supermercados e o ambiente em que as mesmas estão 

inseridas, são fatores que podem favorecer a obesidade infantil (BOSWELL et al., 2019). 

Embora relevantes, tais fatores não foram abordados no presente estudo. 

Sobre as características antropométricas maternas, houve um aumento no IMC médio 

do período pré-gestacional até o final da gestação (no nascimento da criança). Ao analisar o 

ganho de peso segundo a recomendação da IOM (2009) pela classificação do IMC pré-

gestacional, percebe-se que somente as mães com excesso de peso (sobrepeso e obesidade) 

apresentaram um ganho médio superior ao recomendado. Nos estudos de Sato e Fujimore 

(2012); Nast et al. (2013) e Andreto et al. (2006) também foi observado associação entre o 

ganho de peso excessivo e o excesso de peso pré-gestacional. O estado nutricional materno 

inicial pode ser uma das hipóteses relacionadas ao ganho de peso excessivo na gestação no 

presente estudo. 

Em nosso trabalho, após o nascimento e até o período entre o primeiro e terceiro ano de 

vida da criança, há uma diminuição no IMC médio, porém ainda maior do que no período pré-

gestacional (29,9 kg/m² e 27,1 kg/m², respectivamente). Assim, o fato de já se iniciar a gestação 

com um maior IMC pré-gestacional e também apresentar um ganho de peso excessivo na 
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gestação, aumentaria a chance de retenção de peso no pós-parto na amostra (CASTRO et al., 

2009; REBELO et al., 2010; SKRYPNIK et al., 2019).  

No momento anterior à gestação, 39,4% das mulheres apresentavam-se com excesso de 

peso. No período entre o primeiro e terceiro ano após o parto, observou-se um aumento para 

58,3% principalmente em decorrência das que eram eutróficas no período pré-gestacional. 

Entre essas, 60,7% permaneceram com peso adequado, 33% evoluíram para sobrepeso e 4,4%, 

obesidade. Ao compararmos o estado nutricional materno ao final da gestação e no seguimento, 

percebe-se que 31,3% das eutróficas avançaram para o sobrepeso; já entre as que já tinham 

sobrepeso, 22,5% tornaram-se obesas.  

Como já discutido anteriormente, acredita-se que o ganho de peso excessivo na gestação 

e o acúmulo de peso no pós-parto, são capazes de explicar os acréscimos nos números. Apesar 

de não ter sido fornecidas informações sobre o consumo alimentar das mães do nosso estudo, 

discute-se que orientações nutricionais no acompanhamento nutricional da gestante poderiam 

evitar a ocorrência do ganho de peso excessivo na gestação, bem como no acúmulo de peso 

pós-parto, como visto no estudo de Rebelo et al. (2010). 

Teruz (2017) destaca a diversidade e complexidade de aspectos, como biológicos, 

comportamentais e psicossociais, envolvidos no ganho de peso durante a gestação. Para Chagas 

et al. (2017), o ganho ponderal nesse período é o principal determinante para a retenção de peso 

no pós-parto em curto e longo prazo. Lipsky et al. (2012) ressaltam a gravidez e o pós-parto, 

pela exposição a fatores de risco desencadeantes do excesso de peso, como períodos 

extremamente relevantes para a saúde da mulher.  

 No presente trabalho, o AME foi praticado em média por quatro meses e o AM, por sete 

meses. A duração do AME deste estudo mostrou-se acima do levantado na II Pesquisa de 

Prevalência de Aleitamento Materno nas Capitais Brasileiras e Distrito Federal (IIPPAM) em 

2008, que foi de menos de dois meses, porém, abaixo para o AM (11 meses). Resultados 

semelhantes ao nosso estudo forma encontrados por Freitas et al. (2010), Ramos et al. (2010) e 

Bastian et al. (2015) que observaram medianas de AME em torno dos três aos quatro meses.  

Em relação à proporção de crianças em AME, apenas 23,8% da amostra o fizeram por 

seis meses, um valor menor do que o divulgado em 2016 pelo Ministério da Saúde (41%). 

Segundo informações veiculadas pelo mesmo órgão, estima-se que, neste ano, no continente 

americano, 38% das crianças sejam amamentadas de forma exclusiva até os seis meses, ao passo 

que somente 32% são continuamente amamentadas até os 24 meses. Em relação ao AM, na 

PNDS (2006), a mediana de duração foi de nove meses, valor próximo ao apresentado nos 

estudos de Minossi et al. (2013) e de Chaves et al. (2007), em cerca de oito meses. No presente 
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estudo, 30,1% das crianças foram amamentadas por mais de 12 meses e apenas 25,5% ainda 

estavam sendo amamentadas no momento da entrevista (entre o primeiro e terceiro ano de vida).  

Em nosso estudo, algumas hipóteses podem ser consideradas na baixa prevalência de 

AM, em particular, o de forma exclusiva. A elevada prevalência de partos cesarianos 

(HERGESSELLE e LOHMANN, 2017; SILVA et al., 2019; SANTOS et al., 2014; PRIOR et 

al., 2012; ESTEVES et al., 2014) e do uso de chupetas (SOARES et al., 2003; SPB, 2017; 

BUCCINI et al., 2016) podem ajudar a explicar esses achados. 

Outros fatores podem ter influenciado na duração da prática do AME inferior àquela 

recomendada pela OMS no presente trabalho. Dentre esses, o não planejamento da gravidez 

pode ser um fator contribuinte, já que a gestação não havia sido planejada para mais da metade 

das mães. Alguns estudos relacionam a intenção materna pela gestação com o tempo de 

amamentação (KEDEEM et al., 2018; CHINEBUAH e ESCAMILLA, 2001; BRASILEIRO et 

al., 2010; VIEIRA et al., 2010).  

Quase metade das mães (46,3%) exerciam atividade remunerada; desse modo, o número 

considerável de mães que desempenhavam atividades laborais pode ajudar a explicar a baixa 

duração da amamentação neste grupo (FALEIROS et al., 2006; BAGIOLI et al., 2003; SIMON 

et al., 2009). É conhecido que muitas mães assalariadas não possuem trabalho formal e, à vista 

disso, não possuem proteção da lei trabalhista no que tange ao direito de se ausentar do trabalho 

no período pós-parto para amamentar o seu filho. Além disso, pela legislação brasileira, grande 

parte das mães com trabalho formal possui apenas um período de 120 dias de licença 

maternidade. Este lapso de tempo é o mesmo da mediana e muito próximo da média observada 

para o AME. Spinelli et al. (2002) evidenciaram o trabalho como um motivo alegado pelas 

mães para a interrupção precoce do aleitamento materno. 

Por fim, ainda que não tenha sido abordado, fatores envolvidos no vínculo afetivo entre 

a mãe e o filho, crenças, mitos e valores culturais, utilização de medicamentos que podem ser 

transmitidos através do leite materno, oferecimento de outros alimentos - que não o leite 

materno - por parte das pessoas que convivem com a criança, falta de rede de apoio materno, 

enfermidades da nutriz e condições psicológicas, como depressão e stress, podem ser possíveis 

causas do desmame precoce (ARAÚJO et al., 2008). 

Alguns pesquisadores relacionam o excesso de peso materno com um menor tempo de 

amamentação, bem como em sua iniciação (BJORSET et al., 2017; MANGEL et al., 2019; 

ODDY et al., 2006; PINHEIRO et al., 2018; HUANG et al., 2019). Aqui, a mediana de duração 

do AME e AM de acordo com o estado nutricional materno mostram-se bastante semelhantes 

entre si. Uma grande proporção de mães com excesso de peso no seguimento (entre um e três 
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anos após o parto) - quase 60% - pode ajudar a explicar esse resultado, já que tal achado pode 

ter interferido nos resultados da análise.  

Estudos ressaltam a importância do fornecimento de informações adequadas sobre a 

amamentação por parte dos gestores e profissionais de saúde para a população em geral 

(ARAÚJO et al., 2008; QUIRINO et al., 2011). Neste estudo, apesar da maioria das mulheres 

(73,4%) relatarem o recebimento de orientação sobre a amamentação durante o pré-natal, como 

também observado por Alves et al. (2018) em 78,8% das gestantes e por Pereira et al. (2010) 

em 76,2%, a duração do AME esteve aquém do recomendada. 

No estudo de Pereira et al. (2010) foi observado que as orientações sobre amamentação 

que ocorreram em grupo (31,9% das mulheres) ocasionaram um aumento na prevalência do 

AME em 14%. Não foram encontrados achados significativos em relação às consultas 

individuais. Guise et al. (2003) também destacam a importância das intervenções em grupo na 

atenção primária em saúde para o aumento das taxas da amamentação até os três meses. Os 

mesmos achados favoráveis sobre as orientações em grupo foram vistos por Oliveira (2005). 

Desta forma, a atenção deve ser dada não somente à informação propriamente dita, mas, 

também, à sua adequação (qualidade) ao “público-alvo”, isto é, a futura nutriz e a sua família, 

nas ações realizadas e, ainda, na maneira de integração da gestante. Aqui, as orientações 

ocorreram em consulta individual e isso pode ter sido um fator associado à duração do AME 

abaixo do preconizado. 

Como limitações deste estudo, cita-se a utilização única do IMC para classificação do 

estado nutricional materno. Apesar de representar um bom parâmetro antropométrico no âmbito 

da saúde pública, é inegável que outras ferramentas tornariam a definição do estado nutricional 

muito mais precisa.  

Ademais, determinar o ambiente obesogênico apenas pelo ponto de vista antropométrico 

materno é uma visão muito reducionista, pois se sabe que outros fatores, como alimentação e 

estilo de vida, estão igualmente envolvidos. Acredita-se que, apesar de tal limitação, o peso 

materno pode estar refletindo, de forma factível, a condição ambiental, principalmente pela 

óptica da manutenção do estado nutricional materno nos mesmos níveis classificatórios em 

momentos distintos da avaliação.  

Ainda, limitações inerentes ao método de pesquisa empregado, utilizando-se de um 

banco com dados já coletados, possui aspectos vantajosos e desfavoráveis. Sabe-se também que 

a utilização de questionário sempre possui os vieses de memória e de precisão das informações. 

Deve ser ressaltado também que as entrevistas da última etapa do estudo foram realizadas ao 

longo do segundo e terceiro anos de vida das crianças, em virtude da disponibilidade de 
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comparecimento de seus responsáveis; consequentemente, há crianças com diferentes idades 

dentro da faixa etária estudada, o que pode ter afetado o resultado de algumas análises do 

presente trabalho. Finalmente, apesar de ter se utilizado de dados provenientes de um estudo de 

coorte, a presente pesquisa se constitui em um trabalho transversal; como tal, relações entre 

causa e efeito nem sempre são factíveis de serem demonstrados em estudo dessa natureza. 
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VIII - CONCLUSÃO 

Neste estudo, não foram observadas diferenças entre o risco de desenvolvimento de 

excesso de peso em filhos de mães com sobrepeso e obesidade segundo a duração do AME. 

Foram observados altos percentuais de excesso de peso (sobrepeso e obesidade) entre 

as mães; em relação às crianças foram encontrados valores considerados moderados; entretanto, 

se as crianças classificadas como em “risco de sobrepeso” forem somadas aquelas com 

sobrepeso e obesidade, observa-se que um em cada quatro lactentes encontrava-se com o IMC 

próximo ou acima dos limites considerados normais. 

A média e a mediana da duração do AME observada foi inferior à recomendada pela 

OMS; os mesmos achados foram observados em relação ao AM. Não houve importantes 

diferenças em relação às medianas de duração da amamentação pelo estado nutricional materno. 
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A - ANEXOS 

ANEXO A – APROVAÇÕES DO PROJETO BRISA PELO CEP  
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ANEXO B – APROVAÇÕES DO PRESENTE ESTUDO PELO CEP
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ANEXO C – QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DE PRÉ-NATAL, NASCIMENTO E 

SEGUIMENTO  
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