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Resumo 

Salvador LC. Fatores relacionados ao sobrepeso de bebês aos seis meses de 
vida: estudo da coorte ROC, São Paulo – Brasil [dissertação]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2020. 

Os primeiros anos de vida são considerados críticos para o desenvolvimento 
de um indivíduo, não obstante, a obesidade infantil tem se tornado um dos 
mais sérios desafios globais para a saúde pública. Essa fase é, portanto, uma 
janela de oportunidade para uma nutrição preventiva, com foco para uma 
melhor qualidade de vida. Nossa pesquisa propõe investigar quais fatores 
estão relacionados ao estado nutricional dos lactentes aos seis meses de 
idade. Este é um estudo observacional, realizado com base nos dados da 
Coorte Região Oeste (ROC) da cidade de São Paulo entre 2012 e 2014. O 
estado nutricional dos bebês foi avaliado através do escore z do peso para o 
comprimento aos seis meses de idade, usando como referência os valores 
preconizados pela Organização Mundial de Saúde. Alguns dos fatores 
investigados foram condições de nascimento (peso e comprimento ao nascer, 
classificação do peso ao nascer, e tipo de parto), tipo de alimentação atual do 
bebê, dados socioeconômicos como renda familiar, idade, escolaridade e IMC 
materno, controlados para sexo e idade do bebê. Foram incluídos na pesquisa 
1.050 lactentes, nascidos a termo, com peso adequado para idade gestacional 
no HU-USP, dos quais, 38,95% nasceram de parto cesárea. As mães 
participantes do estudo tinham idade média de 27 anos, 63,81% haviam 
completado o ensino médio, a maioria das famílias (84,96%) recebia entre um 
e quatro salários mínimos. Na consulta de acompanhamento, os bebês tinham 
em média seis meses e dezessete dias de vida e 18,19% apresentavam risco 
de sobrepeso e 16,76% sobrepeso. Da amostra, 96% dos bebês iniciaram em 
aleitamento materno exclusivo e a média de aleitamento materno exclusivo foi 
de 120 dias. Analisando os resultados foi verificado que IMC materno pré-
gestacional, parto cesárea, amamentação exclusiva e ganho de peso no 
período apresentaram relação positiva com o escore z do peso para o 
comprimento do bebê aos seis meses. Consideramos que o nosso estudo 
aponta fatores de risco para o sobrepeso precoce que são passiveis de 
intervenções na atenção primária. Chamamos a atenção para a necessidade 
dos programas de saúde da mulher e da criança em fazer uma abordagem 
precoce do controle de peso pré-gestacional, incentivo ao parto normal e a 
importância do AME como componente na prevenção da obesidade infantil. 

Descritores: Ciências da nutrição infantil; Saúde do lactente; Nascimento a 
termo; Antropometria; Aleitamento materno; Obesidade pediátrica. 
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Summary 

Salvador LC. Factors related to babies overweight at six months of life: ROC a 
cohort study, São Paulo – Brazil [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo”; 2020. 

The first years of life are considered critical for an individual's development, 
overmore childhood obesity has become one of the most serious global 
challenges for public health. Thus this phase is a window of opportunity for 
preventive nutrition, with focus on a better quality of life. Our research proposes 
to investigate which factors are related to the nutritional status of infants at six 
months of age. This is an observational study, based on data from the Western 
Region Cohort (ROC) of the city of São Paulo between 2012 and 2014. The 
babies' nutritional status was assessed by weight per length z score at six 
months of age, using as reference the values recommended by the World 
Health Organization as a reference. Some of the factors investigated were birth 
conditions (birth weight and length, birth weight classification and type of 
delivery), type of baby's current diet, socioeconomic data such as family 
income, age, education and maternal BMI, controlled by sex and age of the 
baby. A total of 1,050 infants, born at term with adequate weight for gestational 
age, were included in the research, of which 38.95% were born by cesarean 
delivery. The mothers participating in the study had an average age of 27 years, 
63.81% had completed high school, with most families (84.96%) receiving 
between one and four minimum wages. At the follow-up visit, the babies had an 
average of six months and ten days of life and 18.19% were at risk of being 
overweight and 16.76% were overweight. 96% of the babies started with 
exclusive breastfeeding and the median of exclusive breastfeeding was 120 
days. Through the study we verified that pre-gestational BMI, cesarean delivery, 
exclusive breastfeeding and baby weight gain showed a positive relationship 
with the baby z score of the weight per length at six months. We believe that our 
study points out risk factors for early overweight that are liable to interventions 
in primary care. We draw attention to the need of women and children health 
programs for an early approach to pre-pregnancy weight control, encouraging 
normal childbirth and the importance of exclusive breastfeeding as a component 
of preventing childhood obesity. 

Descriptors:  Child nutrition sciences; Infant health; Term birth; Anthropometry; 
Breast feeding; Pediatric obesity. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas a prevalência de sobrepeso e obesidade cresceu 

rapidamente em todo o mundo. A obesidade infantil tem se tornado um dos 

mais sérios desafios globais para a saúde pública do século XXI, uma vez que 

é possível observar indivíduos cada vez mais jovens com alterações no peso1,2. 

A prevalência global de crianças menores de cinco anos acima do peso é de 

5,9%, na América Latina esse número sobe para 7,5%3. Estudos de quatro 

coortes em Pelotas-RS relatam um aumento de 88% de sobrepeso na 

população infantil brasileira entre 1982 e 20154.  

Os primeiros anos de vida de um indivíduo são considerados críticos 

para o desenvolvimento da obesidade e outras doenças crônicas na vida 

adulta5. Rápido ganho de peso e a obesidade na infância são preditores para 

obesidade na vida adulta6,3. Essa fase é, portanto, uma janela de oportunidade 

para uma nutrição preventiva como foco para uma melhor qualidade de vida7,8 

visto que a prevenção da obesidade traz benefícios diretos para a saúde e bem 

estar durante a infância e ao longo da vida9. 

O monitoramento do crescimento na primeira infância é realizado em 

diversos países ao redor do mundo, e o seu acompanhamento é de extrema 

importância para avaliar o crescimento e desenvolvimento infantil9,10. Com 

esses dados, é possível compreender a situação nutricional da população 

infantil e planejar estratégias mais eficazes para o combate da obesidade. 

O crescimento é um processo dinâmico e contínuo expresso pelo 

aumento de tamanho corporal que termina ao final da adolescência, 

constituindo um dos indicadores da saúde da criança sendo influenciado por 

fatores intrínsecos e extrínsecos11. Apesar de existirem outras técnicas para a 

avaliação do crescimento e estado nutricional, as medidas antropométricas, 

principalmente peso e estatura, por sua simplicidade e facilidade de 

mensuração, são as mais comumente utilizadas12,13. O ganho de peso e 

estatura devem ser acompanhados durante toda infância para a identificação 

precoce de indivíduos com maior risco de morbidades, sobrepeso e 

obesidade11. 
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A avaliação do estado nutricional de crianças menores de dois anos 

geralmente é realizada a partir de indicadores antropométricos estabelecidos 

com base nos índices de peso/idade, comprimento/idade, índice de massa 

corporal (IMC)/idade e peso/comprimento comparados às curvas de referência 

estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2006 e adotadas 

pelo Ministério da Saúde (MS) no mesmo ano. Os resultados dessa 

comparação podem ser expressos em escores z, percentis ou percentuais da 

mediana14. Individualmente, a utilização desses índices deve ser conciliada a 

outros recursos, pois, isoladamente, podem não ser capazes de identificar 

alterações prejudiciais15, uma vez que esses índices não indicam a distribuição 

da gordura corporal, e sim, peso e/ou estatura em relação ao crescimento 

linear, podendo subestimar ou superestimar o risco à saúde14. Entretanto, as 

medidas de peso, peso/comprimento, circunferência do braço ou prega tricipital 

podem ser utilizadas em pesquisas populacionais e avaliação de mudanças no 

estado nutricional a curto prazo13. 

Nos primeiros seis meses de vida os principais fatores envolvidos no 

crescimento e ganho de peso da criança, são nutricionais e ambientais, 

enquanto fatores genéticos e hormonais têm menor influência nesse período10. 

O termo catch-up é utilizado para expressar o ganho do peso acima do 

esperado durante determinado período de tempo, sendo definido pelo aumento 

igual ou maior a um desvio padrão no escore z durante certo período6. O peso 

nos primeiros meses de vida está diretamente associado ao peso ao nascer e 

pode ser influenciado por diversos fatores como IMC pré-gestacional materno, 

amamentação exclusiva, ganho de peso do bebê, nível socioeconômico, 

escolaridade, entre outros16. 

Após o nascimento, a alimentação tem grande influência no 

desenvolvimento e ganho de peso infantil5. Considerado um alimento completo 

para os primeiros seis meses de vida, o leite materno (LM) é rico em nutrientes 

e anticorpos que fornecem benefícios para a saúde infantil, e que podem se 

estender para a vida adulta17. O LM proporciona proteção contra infecções e 

alergias, estimula o desenvolvimento do sistema imunológico e a maturação do 
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sistema digestório, sendo esses, fatores que impactam no ganho de peso, 

principalmente na primeira infância11,18. 

A recomendação da OMS, apoiada pelo MS juntamente com a 

Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), é de que o aleitamento materno seja 

oferecido exclusivamente até os seis meses, e em conjunto a uma alimentação 

complementar até os dois anos ou mais2,17,18. De acordo com a II Pesquisa 

Nacional de Prevalência de Aleitamento Materno em bebês de zero a seis 

meses nas capitais brasileiras e Distrito Federal (2009), a prevalência de 

aleitamento materno exclusivo (AME) é de 41%. Entretanto, esse foi um 

indicador inconstante entre as regiões, sendo que o Sudeste apresentou 

prevalência de 39,4%, sendo classificado como razoável pela OMS19.  

Boccolini e colaboradores mostraram em sua revisão sobre as 

tendências dos indicadores do aleitamento materno (AM) no Brasil um aumento 

de 34,2% na prevalência de AME até os seis meses entre os anos de 1986 e 

2006. Em relação ao AM aos dois anos, também foi observado aumento, 

chegando a 31,8% das crianças nessa idade20. Ainda assim, as taxas de AM 

em todo país estão aquém do preconizado pelas organizações de saúde19. No 

conjunto das capitais brasileiras e no Distrito Federal a duração mediana de 

AME foi de 54,1 dias (1,8 meses) e a duração mediana do AM de 341,6 dias 

(11,3 meses)19. 

Os benefícios da amamentação a curto e longo prazo, tanto para a díade 

mãe-bebê quanto para a sociedade já são bem estabelecidos na literatura2. A 

OMS sugeriu que o estímulo ao AM poderia ser uma importante medida 

protetora contra a obesidade, concluindo em sua meta-análise de 2013, que o 

prolongamento do aleitamento materno pode reduzir a prevalência de 

sobrepeso e obesidade na população em 10%21.  

A partir do sexto mês o bebê está fisiologicamente maduro para receber 

outros alimentos além do LM2. Muito mais do que suprir as necessidades 

nutricionais a introdução da alimentação complementar é o momento em que 

começam a ser formados os hábitos alimentares que perdurarão por toda 

infância e vida adulta17. Portanto, esse primeiro contato com os alimentos é 
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crucial para estabelecer uma alimentação saudável e garantir um ganho de 

peso adequado22.  

A SBP reitera que não existe vantagem na introdução de outros 

alimentos que não o leite humano na dieta da criança antes dos seis meses18, 

podendo nesses casos induzir a redução da produção LM e acarretar no 

desmame precoce22. A introdução alimentar, iniciada no período apropriado, é 

uma oportunidade de garantir nutrição desde cedo e intervenções nessa fase 

podem trazer inúmeros benefícios, impactando nas taxas de obesidade 

infantil2. 

Nos primeiros seis meses de vida já é possível observar fatores que 

colaboram para o desvio no padrão de peso do bebê que podem levar a 

prejuízos a longo prazo. Com isso em mente, chamamos a atenção para a 

importância de serem realizadas pesquisas que investiguem hábitos de vida e 

crescimento dos bebês, para, assim, conhecermos melhor todo o ambiente que 

favorece o desenvolvimento da obesidade infantil. 

Nossa pesquisa propõe investigar a relação entre o ganho de peso e a 

alimentação do bebê até os seis meses de idade considerando os aspectos 

socioeconômicos na qual os sujeitos da pesquisa estão inseridos e 

circunstâncias gestacionais e do parto, com a finalidade de obter informações 

que contribuam para a elaboração de orientações e intervenções mais 

específicas na saúde futura da criança.  
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2 HIPÓTESE 

Aos seis meses de idade o peso dos bebês da coorte ROC têm relação 

com fatores maternos, tipo de parto e hábitos alimentares dos mesmos. 

Portanto já é possível identificar nesse período fatores de risco para o 

sobrepeso infantil. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Identificar os fatores maternos e pessoais que se relacionam com o 

estado nutricional dos bebês aos seis meses de idade. 

3.2 Objetivos Específicos 

1 Descrever as características socioeconômicas, demográficas e 

antropométricas dos binômios mãe-bebê; 

2 Identificar a classificação nutricional dos lactentes aos seis meses de 

idade e a porcentagem de excesso de peso nessa população; 

3 Testar as associações entre o escore z do peso para o comprimento 

aos seis meses de idade com: 

a. IMC pré-gestacional materno; 

b. Condições de nascimento (tipo de parto, comprimento e peso 

ao nascer, classificação do peso ao nascer); 

c. Tempo e tipo de amamentação;  

d. Condições socioeconômicas da família. 
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4 MÉTODOS 

4.1 Cenário do estudo Coorte ROC 

No Hospital Universitário da USP (HU - USP) ocorrem aproximadamente 

300 nascimentos por mês, o que representa mais de 80% dos partos de mães 

SUS-dependentes da região. Nos anos de 2012 a 2014 houve 9.942 

nascimentos na maternidade do HU. A coorte de nascimentos da região oeste 

(ROC) da cidade de São Paulo-SP desenvolvida a partir do projeto “Avaliação 

de Impacto do Programa de Saúde da Família no desenvolvimento da criança” 

reuniu os registros de 7.083 crianças nascidas entre abril de 2012 e abril de 

2014 no HU - USP. Os dados iniciais foram coletados no período pós-parto 

antes da alta hospitalar. 

Quando os bebês completaram seis meses de idade as famílias foram 

convidadas a retornarem para realização de consulta pediátrica no HU-USP e 

nessa ocasião foram levantados os dados de peso e comprimento da criança, 

dados de saúde e alimentação de 1.462 indivíduos. 

4.2 Delineamento do estudo 

Trata-se de um estudo observacional utilizando os dados da coorte ROC 

para a investigação dos fatores maternos, de nascimento e do recém-nascido 

(RN) associados ao índice peso/comprimento dos bebês residentes na região 

oeste da cidade de São Paulo aos seis meses de idade.  

4.2.1 Critérios de inclusão 

-Famílias da coorte ROC que participaram da consulta de retorno aos 

seis meses de idade do bebê. 

-Bebês com idade entre cinco meses e meio e sete meses e meio no 

momento da entrevista. 

4.2.2 Critérios de exclusão 

-Bebês prematuros; 

-Bebês pequenos ou grandes para a idade gestacional; 

-Gêmeos; 

-Filhos de mães com HIV; 
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-Indivíduos com dados faltantes de peso e/ou valores implausíveis. 

 
Figura 1 - Diagrama de consorte 

 Foram coletados dados de 1.462 famílias que retornaram para consulta 

de seis meses do bebê. Foram desconsiderados 13 indivíduos com valores 
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implausíveis e outros 78 que apresentavam idade maior que sete meses e 

meio ou menor que cinco meses e meio no momento do retorno. Outras 321 

crianças foram excluídas pelos critérios adotados nessa pesquisa, perfazendo 

1.050 díades para compor a amostra do estudo. 

4.3 Instrumento de pesquisa 

O instrumento utilizado para a coleta de dados foi um questionário 

elaborado pelo grupo de pesquisa do Departamento de Pediatria da Faculdade 

de Medicina da USP (FMUSP), contendo questões sobre características 

socioeconômicas, variáveis maternas e infantis.  

As entrevistas iniciais foram realizadas por enfermeira treinada na 

maternidade, os dados foram coletados a partir da aplicação de questionário 

socioeconômico e de hábitos durante a gestação e as informações adicionais 

foram obtidas do prontuário médico (peso e comprimento ao nascer, tipo de 

parto, idade da mãe, etc.). 

 Já a segunda parte do questionário foi aplicada aos seis meses em 

consulta pediátrica por três pediatras que receberam treinamento prévio à 

coleta de dados para padronização dos procedimentos. 

4.4 Composição da amostra 

Foram analisados os dados socioeconômicos e de saúde de todos os 

indivíduos da coorte ROC que retornaram para a consulta aos seis meses e se 

encaixavam nos critérios de inclusão. 

4.5 Variáveis 

Como variável dependente foi considerado o estado nutricional do bebê 

através do escore z do peso para o comprimento aos seis meses de idade 

usando como referência os valores do Multicentre Growth Reference Study de 

acordo com as recomendações do MS14 e OMS23. 

Os resultados foram separados em categorias consensualmente 

utilizadas para essa população: magreza, eutrofia, risco de sobrepeso e 

sobrepeso/obesidade, segundo a classificação da OMS recomendada pelo 

MS14. O ganho de peso nesse período foi categorizado utilizando o valor do 

catch-up (escore z peso/comprimento aos seis meses – escore z 
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peso/comprimento do recém-nascido (RN), levando-se em consideração a 

classificação de peso por comprimento ao nascer e seu aumento esperado 

para cada categoria. 

As variáveis independentes consideradas para este estudo foram: 

condições de nascimento (peso e comprimento ao nascer, classificação do 

peso ao nascer, e tipo de parto), tipo de alimentação atual do bebê além de 

dados socioeconômicos como renda familiar, idade, escolaridade e IMC 

materno pré-gestacional. Outras variáveis consideradas para controle foram 

sexo e idade do bebê. 

4.7 Avaliações antropométricas 

As medidas antropométricas de nascimento foram coletadas a partir do 

prontuário hospitalar. As medidas antropométricas aos seis meses foram 

coletadas por três médicos treinados com balança pediátrica (Filizola®Bp Baby 

– 15 kg X 5g) e régua antropométrica (Indaiá® Pediátrica - Escala de 100 cm, 

graduação em milímetros e numerada a cada centímetro). E as informações 

antropométricas das mães foram coletadas do prontuário.  

4.8 Classificação nutricional 

Infantil: 

Para classificação nutricional dos bebês foi usado o escore z do peso 

para o comprimento. Este índice expressa a harmonia entre as dimensões de 

massa corporal e estatura. O incremento no escore z pode indicar que a 

criança ganhou peso de forma desproporcional ao comprimento o que sugere 

um aumento na adiposidade24. 

O escore z é um termo estatístico e quantifica a distância do valor 

observado em relação à mediana dessa medida ou ao valor que é considerado 

normal na população. Corresponde à diferença padronizada entre valores 

aferidos e a mediana dessa medida da população de referência14. 

Os pontos de corte adotados foram os determinados pelo MS para a 

população infantil brasileira, baseados em recomendações adotadas 

internacionalmente para crianças de zero a cinco anos de idade14. Como 

recomendado pela OMS não foi utilizada a categoria obesidade, uma vez que 
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não foram utilizados dados de medida de adiposidade15. Portanto, todos os 

bebês que apresentaram escore z maior de +3DV foram incluídos na categoria 

sobrepeso. 

Magreza: z≤-2DV (z≤-1.28) 

Eutrofia: -2DV>z<+1DV(-1.28>z<0.64) 

Risco de sobrepeso: +1DV≥ z <+2DV(0.64≥z<1.28) 

Sobrepeso: +2DV≥ z<+3DV(1.28≥ z <1.92) 

Obesidade: z ≥+3DV (≥1.92) 

*Considerando o valor de 0,64 de variação no escore z para cada desvio padrão (DV). 

Materno: 

Para a avaliação do estado nutricional materno foi usado o índice de 

massa corporal (IMC), parâmetro preconizado pela OMS para população adulta 

e adolescente15. O IMC materno foi calculado a partir do peso pré-gestacional e 

altura obtidos do prontuário médico na maternidade. O índice é calculado a 

partir do quociente do peso (em Kg) pelo quadrado da altura (em m):  

 

A partir do IMC utilizamos a classificação nutricional padrão para o adulto 

recomendada pela OMS15: 

Baixo peso: IMC <18,50 kg/m2 

Eutrofia: IMC entre 18,50 kg/m2 e 24,90 kg/m2 

Sobrepeso: IMC entre 25 kg/m2 e 30 kg/m2 

Obesidade: IMC >30 kg/m2 

Entre as mães adolescentes foi utilizada a classificação do IMC para a 

idade de acordo com a curva de crescimento da OMS desenvolvida em 2007. 

4.9 Avaliação do perfil alimentar 

A alimentação dos bebês foi investigada através do questionário 

respondido em consulta aos seis meses de idade. Foi feita uma subdivisão das 

categorias para facilitar a interpretação dos dados, separando o tipo de 

amamentação dos bebês em AME, em AM misto e desmamados. A definição 
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de AME adotada neste estudo segue as recomendações da WHO (2007), ou 

seja, o bebê deve receber “somente leite materno (diretamente do peito ou 

ordenhado) e nenhum outro líquido ou sólido (com exceção de medicamentos, 

suplementos minerais ou vitaminas)”25. A prevalência de AME foi obtida pela 

proporção de crianças alimentadas exclusivamente com leite materno por pelo 

menos cinco meses e 20 dias completos de vida. Outro indicador utilizado foi a 

prevalência do AM (proporção de bebês que foram amamentados nesse 

período associado ao uso de fórmula ou outro alimento).  

4.10 Análises estatísticas 

Os dados foram digitados em planilha do Excel (Microsoft Corporation®) 

e analisados pela pesquisadora através do programa estatístico (Statastatistical 

software package versão 14,StataCorp, 2011) no ano de 2019. Após a 

verificação quanto à consistência dos dados, foi feita uma análise descritiva 

das variáveis quantitativas, apresentadas em medidas de tendência central 

(média e mediana) e dispersão (DP), e as variáveis qualitativas em valor e 

porcentagem. A variável desfecho foi testada para normalidade (Kolmogorov-

Smirnov) e foi feita a análise de correlação de Pearson para as variáveis 

quantitativas. 

Foi então feita analise de regressão linear simples com cada uma das 

variáveis de interesse e as que apresentaram p<0,20 foram selecionadas para 

a regressão múltipla. Os valores apresentados foram arredondados para 

representar o valor mais próximo do real. 

Para a regressão linear múltipla utilizou-se a estratégia stepwise, do 

modelo mais simples para o mais complexo (forwardselection) partindo da 

variável com menor valor de p. Para todos os testes estatísticos foi adotado o 

nível de significância de 95% (p < 0,05). 

4.11 Aspectos éticos 

Para realização do presente estudo foram utilizados dados coletados no 

projeto de pesquisa intitulado “Avaliação do Impacto do Programa de Saúde da 

Família (PSF) no desenvolvimento da criança”, sob o Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) 01604312.1.0000.0065. Foram 
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usados apenas bancos de dados existentes e não foram coletadas informações 

adicionais dos pacientes participantes. Foi submetido um adendo ao comitê de 

ética para aprovação dessa nova investigação da pesquisa e somente após 

aprovação deu-se início a investigação. 
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5 RESULTADOS 

Como já explicitado anteriormente, a amostra foi composta por 1.050 

crianças da coorte ROC, que se refere ao acompanhamento de crianças 

nascidas no Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (HU-USP) no 

período de abril de 2012 e abril de 2014 e que participaram da consulta de 

follow-up aos seis meses. Os dados coletados compreendem as informações 

do prontuário médico (sexo, peso e comprimento ao nascer, idade gestacional, 

tipo de parto, idade da mãe) assim como a aplicação de questionário 

socioeconômico, demográficos, gestacionais e de hábitos alimentares que foi 

realizada em consulta aos seis meses com pediatras treinados para essa 

finalidade e conforme protocolo previamente definido. Foram obedecidos os 

critérios de exclusão pré-definidos na metodologia. 

5.1 Análise descritiva da população 

As mulheres participantes do estudo caracterizaram-se por serem jovens 

adultas, com idade média de 27 anos (±6,04) ao nascimento do bebê. O IMC 

materno pré-gestacional foi em média 24,27kg/m2 (±4,51), sendo que 643 

(62,37%) mulheres começaram a gestação eutróficas. Quanto ao tempo de 

escolaridade, 670 (63,81%) tinham pelo menos o ensino fundamental completo, 

mas somente 5,05% haviam cursado o ensino superior. Em relação ao estado 

conjugal, 589 (56,20%) eram casadas ou moravam com o pai do bebê. Quase 

metade das famílias recebia até dois salários mínimos (45,03%) e 84,96% 

recebiam menos de quatro salários mínimos. Cinquenta e nove entrevistadas 

(5,62%) afirmaram receber auxílio do Programa Bolsa Família. Outras 

informações sobre a situação econômica e social das famílias constam na 

Tabela 1 na página a seguir. 
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Tabela 1- Análise descritiva e dados antropométricos das mães, São Paulo - 2014 

 Total Porcentagem  

Escolaridade materna (1050)   
Até oito anos de estudo 380 36,19 

Mais de oito anos de estudo 670 63,81 

Estado civil materno (1048)   
Casada/morando junto 589 56,20 

Outros (Solteira, divorciada, viúva ou não definido) 459 43,80 

Renda familiar¹(1037)   
Até quatro salários² 881 84,96 

Acima de quatro salários  156 15,04 

Classificação do IMC³ pré-gestacional (1031)   
Desnutrição 32 3,10 

Eutrofia
4
 643 62,37 

Sobrepeso 237 22,99 

Obesidade 119 11,54 

Parto cesárea (1050)   
Sim  409 38,95 

Não 641 61,05 

FONTE: ROC, 2014. 
NOTA: O tamanho da amostra pode oscilar entre as variáveis. 
1
Oito famílias não souberam informar a renda.  

2
Salário mínimo na época: R$622,00.  

3
IMC: índice de massa corporal.  

4
Eutrofia: peso adequado de acordo com o IMC pré-gestacional.  

 Nasceram de parto cesárea 409 bebês (38,95%), sendo que 50,38% 

eram do sexo feminino. Foram incluídos nesse estudo apenas os bebês 

nascidos a termo com o peso adequado para a idade gestacional (AIG), sendo 

que a média de peso ao nascer foi de 3.314g. Na consulta de retorno, os bebês 

tinham em média seis meses e 17 dias de idade. O peso dos bebês variou de 

5.140g a 11.710g, com ganho de peso de 2.100g a 7.955g (Tabela 2).   
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Tabela 2- Análise descritiva dos bebês, São Paulo - 2014 

 Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo 

Peso ao nascer (g) 3314  ±326 2115 4500 

Comprimento ao nascer 
(cm) 

49,01 ±1,74 42 58 

Idade na consulta (meses e 
dias) 

6m17d ±14d 5m18d 7m18d 

Peso na consulta (g) 8000  ±979 5140 11710 

Comprimento na consulta 
(cm) 

67,78 ±2,50 58,5 75 

Ganho de peso total (g) 4686 ±918 2100 7955 

Tempo de amamentação 
(dias) 

162 ±60 0 225 

Tempo de amamentação 
exclusiva (dias) 

120 ±55 0 210 

FONTE: ROC, 2014.  

 A classificação do escore z do peso para o comprimento dos recém-

nascidos apontou que 21 apresentavam magreza (z ≤-1.28), 567 eutrofia (-

1.28> z <0.64), 228 peso adequado, porém com risco de sobrepeso (0.64≥ z 

<1.28) e 234 sobrepeso (z ≥1.28). Na Tabela 3 apresentamos a classificação 

do ganho de peso dos bebês separados por estado nutricional ao nascer em 

porcentagem. Como é possível ver a maioria dos recém-nascidos eutróficos e 

com risco de sobrepeso mantiveram o ganho de peso esperado, os bebês 

classificados como magros tiveram em sua maioria um catch-up e os bebes 

com sobrepeso fizeram em sua maioria catch-down. 
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Tabela 3 – Classificação do ganho de peso por estado nutricional dos bebês ao nascer 
em porcentagem, São Paulo –2014 

 Catch-
down 

(-2DV) 
(235) 

Catch-
down 

(-1DV) 
(172) 

Padrão 
(entre -
1DV e 
+1DV) 
(367) 

Catch-up 
(+1DV) 
(124) 

Catch-up 
(+2DV) 
(124) 

 

Total 

Magreza 0 0 14,29 14,29 71,43 100%  

(n=21) 

Eutrofia 13,76 10,58 41,62 17,46 16,58 100% 
(n=567) 

Risco de 
sobrepeso 

21,49 30,26 33,77 8,33 6,14 100% 

(n=228) 

Sobrepeso 21,63 50,96 24,52 1,44 1,44 100% 
(n=208) 

FONTE: ROC, 2014. 
NOTA: Em negrito as maiores porcentagens de cada categoria nutricional. Qui quadrado 
(p<0,001). 
1
Eutrofia: peso adequado. 

  

Através da classificação do escore z do peso para o comprimento do 

bebê aos seis meses, podemos perceber que a maioria destes estava 

eutróficos (56,19%), sendo que 16,76% estava acima do peso. Informações 

sobre a classificação do peso aos seis meses estão expressas na Tabela 4. 

Tabela 4 - Classificação nutricional dos bebês aos seis meses, São Paulo - 2014 

Classificação 
nutricional 

Total Porcentagem 

Baixo peso/magreza 93 8,86 

Eutrófico
1
 585 56,19 

Risco de Sobrepeso 186 18,19 

Sobrepeso 179 16,76 

FONTE: ROC, 2014.  
1
Eutrófico: com peso adequado. 
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Na Tabela 5 podemos observar a distribuição das variáveis estudadas 

por classificação nutricional aos seis meses. As variáveis quantitativas estão 

representadas em valores médios e desvio padrão e as qualitativas em 

porcentagem. 

Tabela 5- Distribuição das variáveis por classificação nutricional dos bebês aos seis 
meses, São Paulo - 2014 

 Magreza Eutrofia
1 

Risco de 

sobrepeso 
Sobrepeso 

Idade do bebê 
(meses e dias) 

6m 15d (±12d) 6m 17d (±14d) 6m 18d (±14d) 6m 20d (±14d) 

Ganho de peso 
(g) 

3674 (±519) 4376 (±638) 5084 (±684) 5831 (±821) 

Amamentação 
(dias) 

170 (±51) 162 (±59) 162 (±59) 158 (±65) 

Amamentação 
exclusiva (dias) 

122 (±47) 120 (±56) 122 (±53) 118 (±59) 

Idade materna 
(anos e meses) 

26a 8m      
(±6a 4m) 

26a 11m       
(±5a 11m) 

27a 3m      
(±6a 5m) 

26a 11m       
(±5a 9m) 

IMC
2
 pré-

gestacional 
(kg/m

3
) 

22,88 (±3,98) 24,39 (±4,62) 24,54 (±4,16) 24,34 (±4,63) 

Sexo do bebê 
(feminino) 

39,78% 52,71% 49,21% 49,43% 

Parto cesárea 41,94% 35,08% 42,93% 46,02 

Amamentação 
exclusiva 

18,28% 24,41% 26,18% 28,41% 

Renda familiar (< 
4 salários) 

85,87% 85,05% 87,89% 80,92% 

Escolaridade 
materna (> 8 
anos) 

60,22% 65,25% 62,83% 61,93% 

Estado civil (com 
companheiro) 

58,70% 55,86% 58,12% 53,98% 

FONTE: ROC, 2014.  
1
Eutrofia: peso adequado. 

2
IMC: índice de massa corporal. 
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Quanto à amamentação dos bebês, 31,70% já estavam desmamados na 

época da consulta, sendo que a mediana de AME foi de 120 dias. Treze não 

chegaram a ser amamentados em nenhum momento e 39 bebês não foram 

amamentados exclusivamente por nenhum período. Cento e trinta e sete 

receberam leite materno por menos de um mês e destes, 93 tiveram AME por 

menos de um mês. Em relação ao AME até o sexto mês como preconizado 

pela OMS, somente 24,86% dos bebês avaliados na coorte conseguiram atingir 

esse marco se considerarmos os bebês que ainda estavam em AME no 

momento da consulta. O gráfico abaixo evidencia as taxas de prevalência de 

aleitamento materno exclusivo (AME) e aleitamento materno (AM) a cada dez 

dias de vida. 
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Figura 2 - Gráfico do tipo de aleitamento dos bebês em porcentagem a cada dez dias 

Como podemos observar no gráfico acima a partir dos quatro meses 

(120 dias) há uma queda mais acentuada nas taxas de AM e principalmente de 

AME. 
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5.2 Análises estatísticas 

Para as análises estatísticas foi usado como desfecho os dados de 

escore z do peso para o comprimento na consulta de seis meses, cálculo esse 

que já considera a idade e sexo do bebê. Foi constatada a normalidade da 

variável de desfecho através do teste de Kolmogorov (p=0,996). Foi feito o 

teste de homocedasticidade para as variáveis qualitativas, onde todas 

apresentaram homogeneidade da variância. Os valores estão descritos na 

tabela abaixo. 

Tabela 6 - Verificação da homocedasticidade das variáveis qualitativas pelo teste de 
Bartlett. 

 Valor do p 

Sexo do bebê 0,152 

Tipo de parto 0,224 

Amamentação exclusiva 0,442 

Renda familiar 0,475 

Escolaridade materna 0,920 

Estado civil materno 0,730 

FONTE: ROC, 2014 

NOTA: todas as variáveis apresentaram homogeneidade de variâncias. 

Foram então realizadas regressões lineares bivariada com cada uma 

das variáveis estudadas para testar quais variáveis estavam correlacionadas 

com o escore z do peso para o comprimento aos seis meses. Os valores do 

coeficiente, desvio padrão, teste t, valores de p e intervalo de confiança estão 

descritos na tabela 7, sendo que os que apresentaram p <0,20 estão 

destacados. 
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Tabela 7 - Regressão linear bivariada entre desfecho de escore z do peso para o 
comprimento aos seis meses e as variáveis independentes. 

  Coeficiente 

Desvio 

Padrão 

Valor 

de t 

Valor 

de p 
IC 95% 

Idade materna 0,0019 0,0057 0,33 0,741 -0,0092 0,0130 

IMC pre-gestacional 0,0209 0,0076 2,75 0,006* 0,0060 0,0359 

Ganho de peso do 

bebê 

0,8985 0,0247 36,37 <0,001* 0,8501 0,9470 

Amamentação em dias -0,0009 0,0006 -1,63 0,104* -0,0021 0,0002 

Amamentação 

exclusiva em dias 

0,0001 0,0817 2,50 0,831 -0,0011 0,0013 

Renda familiar β1 0,0816 0,0959 0,85 0,395 -0,1067 0,2698 

Escolaridade 

materna 

β1 -0,0565 0,0710 -0,80 0,426 -0,1957 0,0828 

Estado civil 

materno 

β1 0,0417 0,0688 0,61 0,544 -0,9320 0,1767 

Tipo de parto  β1 0,1284 0,0698 1,84 0,066* -0,0086 0,2655 

Sexo do bebê β1 0,0443 0,6821 0,65 0,516 -0,8953 0,1782 

Amamentação 

exclusiva seis 

meses 

β1 -0,2116 0,7865 -2,69 0,007* -0,3660 -0,5729 

FONTE: ROC, 2014 
NOTA: * Valor do p<0,20.  

A partir das análises de regressão linear bivariadas observamos que os 

fatores que apresentaram valor de p <0,20 foram: IMC materno pré-

gestacional, ganho de peso do bebê, tipo de parto, tempo de amamentação, 

tempo de amamentação exclusiva. 

As variáveis disponíveis foram testadas em outros formatos, tanto em 

forma contínua como em outras divisões categóricas, porém foram mantidas de 

maneira que apresentassem o menor valor de p. 

Como duas das variáveis que apresentaram p <0,20 são relacionadas ao 

tempo de amamentação, foi preciso escolher apenas uma para entrar no nosso 

modelo. Para desenvolver o modelo de regressão linear mais representativo, 

foi escolhida a variável com o menor valor de p, dessa forma foram 

selecionadas para análise múltipla:  
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 IMC materno pré-gestacional (IMCpregest, p:0,006); 

 Ganho de peso do bebê (ganho6m, p:<0,001); 

 Tipo de parto (cesárea, p:0,066); 

 Amamentação exclusiva por seis meses (AMESim, p:0,007); 

Verificou-se, pela matriz de correlação, que não houve colinearidade 

perfeita entre as variáveis independentes quantitativas, ou seja, os coeficientes 

de correlação foram menores do que 0,95. 

Para a regressão linear multivariada foi usada a estratégia stepwise, do 

modelo mais simples para o mais complexo (forwardselection). A ordem de 

entrada no modelo de regressão foi: “ganho6m”, “IMCpregest”, “AMESim” e 

“cesarea”. De acordo com o modelo final, aproximadamente 57% do 

comportamento da variável desfecho pode ser explicada pelo comportamento 

de variação das variáveis “ganho6m”, “IMCpregest”, “AMESim” e “cesarea”. O 

modelo de regressão foi estatisticamente significativo, os dados estão 

apresentados na tabela 8 e a análise pode ser vista no Anexo 2. 

Tabela 8 - Regressão linear multivariada entre desfecho de escore z do peso para o 
comprimento aos seis meses e as variáveis independentes. 

  Coeficiente 

Desvio 

Padrão 

Valor de 

t 

Valor de 

p 
IC 95% 

IMC pre-gestacional 0,0187 0,0051 3,70 <0,001 0,8445 0,9417 

Ganho de peso do 

bebê 
0,8931 0,0248 36,08 <0,001 0,8445 0,9417 

Tipo de parto  β1 0,1032 0,0466 2,22 0,027 -0,0118 0,1947 

Amamentação 

exclusiva 
β1 -0,1422 0,0525 -2,71 0,007 -0,2453 -0,3917 

FONTE: ROC, 2014 

Para cada quilograma de ganho de peso do bebê há um aumento médio 

de 0,89 no escore z do peso para o comprimento aos seis meses, ajustada 

pelas demais variáveis do modelo. Para cada aumento na unidade do IMC pré-

gestacional da mãe há um aumento médio de 0,019 no escore z do peso para 

o comprimento aos seis meses, ajustada pelas demais variáveis do modelo. 

A diferença de médias do escore z do peso para o comprimento aos seis 

meses dos bebês não amamentados exclusivamente e dos que foram 
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amamentados exclusivamente até o sexto mês é de menos 0,14, ajustada 

pelas demais variáveis do modelo. Portanto, bebês não amamentados 

exclusivamente até o sexto mês tiveram valor de escore z do peso para o 

comprimento aos seis meses 0,14 menor que os amamentados 

exclusivamente, ajustado pelas demais variáveis do modelo. 

A diferença de médias do escore z do peso para o comprimento aos seis 

meses dos bebês que tiveram parto cesárea e dos que não tiveram parto 

cesárea foi de 0,10, ajustada pelas demais variáveis do modelo. Em outras 

palavras, o escore z médio do peso para o comprimento aos seis meses 

previsto dos bebês que tiveram parto cesárea foi 0,10 maior do que o dos 

bebês que não tiveram parto cesárea, ajustado pelas demais variáveis do 

modelo. 

 Optou-se, ainda, pela realização da estatística VIF (Variance Inflation 

Factor) com intuito de verificar problemas de multicolinearidade apresentado no 

anexo 3. O modelo final obtido após o procedimento Stepwise não apresenta 

estatísticas VIF elevadas (VIF>10) para nenhuma variável explicativa, o que 

está de acordo com a análise da matriz de correlação. 
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6 DISCUSSÃO 

Nessa amostra da ROC o peso para o comprimento aos seis meses foi 

associado positivamente ao IMC pré-gestacional, parto cesárea, ganho de peso 

e amamentação exclusiva entre o nascimento e seis meses de idade, 

ajustando para sexo e idade através do cálculo do escore z. Não foi encontrado 

nenhum estudo semelhante ao nosso delineamento, entretanto os achados do 

nosso estudo corroboram com estudos anteriores que investigaram obesidade 

e uma ou mais dessas variáveis separadamente26,27,28,29. A literatura mostra 

que o peso do indivíduo sofre influência de diversos fatores ao longo da vida, 

inclusive nos primeiros meses30, e através de nossos resultados pudemos 

comprovar que alguns fatores já tiveram impacto significativo nesses primeiros 

seis meses de vida.  

Estudos recentes têm apontado fatores de risco para obesidade infantil 

já nos primeiros mil dias de vida (período entre a fecundação e os dois anos de 

idade) e suas consequências a curto e longo prazo7. Vieira e colaboradores 

concluíram em sua pesquisa que são vários os fatores que influenciam o ganho 

de peso dos bebês nos primeiros meses30. Em revisão sistemática que incluiu 

quase 300 estudos feita por Baidal e colaboradores alguns dos fatores de risco 

para obesidade infantil citados são: maior IMC pré-gestacional, maior peso ao 

nascimento e rápido ganho de peso infantil7.  

O IMC pré-gestacional da nossa amostra teve associação com o 

desfecho e foi um pouco menor do que o indicado nas tendências nacionais 

relatadas por mulheres adultas em pesquisa telefônica do Vigitel31. Nesse 

estudo 34,53% das mães iniciaram a gestação acima do peso já para a média 

nacional declarada foi encontrada taxa de 53,9% de sobrepeso31. Estudos têm 

mostrado que o IMC materno durante e até mesmo antes da gestação tem 

associação com as medidas antropométricas do filho desde o nascimento até a 

terceira idade7,32,33, e que a obesidade antes e durante a gestação pode ter 

impactos negativos na saúde da mulher e de sua prole34. Portanto esse é um 

momento oportuno para implantação de estratégias que auxiliem a manutenção 
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do peso adequado da mãe que podem refletir em melhores condições de 

saúde na próxima geração35. 

Em relação à classificação nutricional pré-gestacional das mães da 

nossa amostra, 22,99% iniciaram a gestação com sobrepeso e 11,54% obesas 

(34,53% acima do peso). Catalano e Shankar sugerem que melhorias na 

função metabólica da mãe devem começar antes da concepção para melhores 

resultados perinatais. Intervenções no estilo de vida materno pré-gestacional 

têm como um dos principais resultados a redução da adiposidade neonatal, 

uma vez que esse tem direta relação com o peso do indivíduo tanto aos seis 

meses como na saúde geral ao longo da vida35. Como pudemos observar 

nesse estudo, o excesso de peso materno é um dos fatores que pode 

influenciar os valores de escore z do peso para o comprimento já nos primeiros 

seis meses, o que pode possívelmente contribuir para a obesidade precoce 

nessa população. 

No que se refere ao tipo de parto, neste estudo 38,95% foram 

cesarianas próximas à porcentagem do Distrito Federal (36,87%) e do Acre 

(37,8%), taxas maiores que o preconizado pela OMS para cesarianas (10-

15%), porém próximas ao esperado para hospitais escolas (36,6%)36,37,38,39. 

Ainda assim este valor encontra-se abaixo da porcentagem encontrada em 

estudos na Bahia (46,5%), em Minas Gerais (57,9%) e em São Paulo 

(53,7%)40,41,42. Estudo realizado por Santos e colaboradores em Feira de 

Santana-BA também encontrou associação entre parto cesárea e excesso de 

peso, em crianças de até quatro anos de idade41. 

Rodrigues e colaboradores apontaram em sua revisão que quanto maior 

o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (que leva em consideração 

longevidade, educação e renda) maiores as taxas de parto cesáreo, em 

concordância com os dados nacionais do PNS de 2013 que mostra por outro 

lado taxa de 45,3% de parto normal, com percentuais mais elevados entre 

mulheres de mais baixa escolaridade chegando a 65,3%43,44. Ao comparar as 

taxas de cesárea em hospitais SUS e particular da cidade de São Paulo, 

Santos e colaboradores verificaram que estes apresentam respectivamente 

32,3% e 85,4%40. Essas informações nos fazem refletir as condições de nossa 
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população e questionar a respeito dos dados aqui apresentados sobre o tipo de 

parto. Estes podem não ser representativos do restante da população da 

cidade de São Paulo, sendo subestimados visto que 40,7% dos nascimentos 

ocorrem em maternidades que não fazem parte do SUS e estes apresentam 

valores mais altos de parto cesárea39,40.  

Nesse estudo foram incluídos somente bebês nascidos a termo com 

peso adequado para a idade gestacional, visto que o ganho de peso dos bebês 

nascidos prematuros ou com baixo peso para idade gestacional (PIG) é 

diferenciado, principalmente nos primeiros seis meses45,46. Barraclough e 

colaboradores apontam o peso ao nascer como um dos fatores que influencia 

no ganho de peso nos primeiros meses de vida28. Baidal conclui em sua 

revisão sistemática que maior peso ao nascer está associado à obesidade na 

infância, porém Taveras diz que mudanças no peso durante a infância podem 

ter maior influência no risco de desenvolver obesidade do que o peso no 

nascimento7,47. Em relação à classificação do peso por comprimento ao nascer 

22,29% da nossa população apresentava escore z elevado (>=1.28). Sabemos 

que o escore z do peso ao nascer assim como o aumento no escore z do peso 

para a idade até o sexto mês são fatores de risco para obesidade infantil27. 

Fernandes e colaboradores apontaram o ganho de peso nos primeiros seis 

meses como preditor de excesso de peso na população brasileira aos 10 

anos48. Em concordância com Taveras e colaboradores que revelam que o 

rápido ganho de peso nos primeiros seis meses de vida estão associados com 

um acentuado aumento no risco de obesidade e adiposidade já aos três anos 

de idade47. Em estudo posterior com mais de 40 mil americanos esses mesmos 

autores mostraram também que as taxas de prevalência de obesidade entre 

crianças de cinco e dez anos eram maiores entre as que tiveram um rápido 

aumento de peso (catch-up) representado pelo incremento de dois percentis 

nos primeiros seis meses de vida29.  

Em nosso estudo os bebês que apresentaram maior ganho de peso 

foram os que nasceram com menor peso, como esperado49,50. A obesidade não 

é o único risco para estes bebês, Belford e colaboradores mostraram que o 

menor peso ao nascer associado ao maior ganho de peso nos primeiros seis 
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meses de vida está relacionado a uma maior pressão arterial aos três anos de 

idade. Isso sugere que mesmo para bebês com menor peso, o rápido ganho de 

peso nessa fase pode ser prejudicial ainda na primeira infância24. Ainda assim 

vale ressaltar que o IMC bruto na primeira infância tem relação direta com o 

IMC do RN como mostrado em estudo de Nakagawa e colaboradores, que 

demonstraram que independente do ganho de peso, os bebês que nasceram 

com maior peso tenderam a apresentar maior IMC aos três anos de idade51. 

Outros estudos sobre o rápido ganho de peso nos primeiros anos de vida tem 

mostrado associação entre maior peso e ganho de peso nesse período e 

sobrepeso na infância até a vida adulta6,7. A partir desses estudos percebemos 

que, assim como maior peso, um alto ganho de peso nessa idade colaboram 

ambos para um prognóstico desfavorável. 

Aos seis meses o peso dessa população variou consideravelmente (de 

5.140g a 11.710g), com média de 8kg, valor semelhante ao da população 

americana, onde foi encontrado o valor de 8,15kg47. Estudo de McCormick 

avaliando crianças obesas e não obesas aos dois anos de idade no Texas 

mostrou pelo histórico de peso que aos seis meses estes apresentaram uma 

diferença média de 1kg, independente da classificação de peso26. Taveras e 

colaboradores realizaram um estudo com mais de 40 mil crianças mostrando 

que durante os dois primeiros anos de vida percentis mais elevados de peso 

para comprimento estavam associados a maior prevalência de obesidade aos 

cinco ou dez anos29. No estudo de coorte de Barraclough e colaboradores, as 

crianças com IMC acima do percentil 90 antes dos dois anos e meio 

apresentaram diferença de sete pontos, além de apresentarem maior 

circunferência da cintura aos 14 anos quando comparados aos que tinham IMC 

adequado para a idade, inicialmente28. Portanto podemos concluir que bebês 

com maior peso para o comprimento, seja representado por esse índice ou 

pelo IMC elevado aos seis meses têm maior tendência ao sobrepeso infantil 

mesmo que ainda não apresentem excesso de peso.  

Em nosso estudo foi encontrado escore z médio de peso para o 

comprimento de 0,22 (±1.10), com mínimo de -3.32 e máximo de 3.46. No 

projeto Viva nos Estados Unidos, Taveras e colaboradores encontraram escore 
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z médio mais elevado para esse mesmo índice (0.70 ± 0.96)47. Nesse estudo 

Taveras e colaboradores observaram que bebês americanos com maior escore 

z de peso para o comprimento aos seis meses tinham menor probabilidade de 

ter sido amamentado, maior probabilidade de ter elevado peso para o 

comprimento ao nascer e serem filhos de mães com maior IMC pré-

gestacional. E além de apresentarem maior escore z do IMC, cada aumento no 

escore z peso/comprimento aumentava em 5,54 (IC: 3.77-8.16) a Odds Ratio 

(OR) de apresentarem obesidade aos três anos47. 

Quando realizada a classificação do peso para o comprimento aos seis 

meses, 16,76% dessa população estava acima do peso, resultado semelhante 

às taxas de obesidade (percentil ≥95 do peso para o comprimento), encontrado 

no estudo de McCormick no Texas que verificou prevalência de 15,96% em 

bebês de seis meses de idade26. Em crianças brasileiras um pouco mais 

velhas, com um ano de idade, podemos ver uma tendência de aumento dessa 

categoria nos últimos anos, Fernandes e colaboradores encontraram 

prevalência de sobrepeso de 7,4% em 1999 e Gonçalves e colaboradores 

encontraram prevalência de 12,2% em 20154,48. Smego e colaboradores 

indicaram o sobrepeso (classificado pelo percentil ≥85 do IMC) aos seis, 12 e 

18 meses em crianças americanas como forte preditor de obesidade grave aos 

seis anos de idade, reforçando dados trazidos anteriormente de como o 

excesso de peso nessa idade pode predispor esses indivíduos à obesidade 

futuramente52. 

Estudo de Rzehak e colaboradores aponta menor ganho de peso 

durante o primeiro ano em bebês amamentados exclusivamente até os quatro 

meses se comparado aos em uso de fórmula mesmo recebendo leite materno, 

portanto não só o tempo de AM mas também o tempo de AME poderia 

diferenciar o ganho de peso nessa fase53. Estudo de Fonseca e colaboradores 

evidenciou maior velocidade de ganho de peso entre os lactentes em AME e 

predominante comparado com misto e artificial, até o segundo mês de vida42. 

No estudo do CHILD birth cohort, Azad e colaboradores mostraram que o 

tempo de AM teve uma associação inversa com a velocidade de ganho de 

peso, IMC e risco de sobrepeso no primeiro ano de vida. Essas associações 
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eram dose-dependentes, sendo mais fortes com maior período de AM e AME, 

independentes do IMC materno e estado socioeconômico da família. O 

desmame antes do sexto mês foi associado ao aumento do risco de catch-up 

de IMC e risco de sobrepeso aos 12 meses se comparado ao AME no mesmo 

período54. 

Entre as famílias desse estudo, 98,75% iniciou o AM sendo que 96% 

iniciaram de forma exclusiva. Valores altos se comparados, por exemplo, com 

famílias espanholas em que 85,4% iniciaram a amamentação, ou do Rio de 

Janeiro onde somente 78,3% das famílias estavam em AME no momento da 

alta hospitalar55,56. Revisão realizada por Pérez-Escamilla e colaboradores 

concluiu que a iniciativa hospital amigo da criança tanto no Brasil quanto 

mundialmente exerce impacto na iniciação e manutenção da amamentação57. 

O HU sendo um hospital escola com certificação “Amigo da Criança” que 

incentiva o aleitamento materno pode ser um dos motivos que explicariam a 

alta taxa de bebês que iniciaram AM.  

Aos seis meses 43,88% dos bebês recebiam leite materno de forma não 

exclusiva, taxas superiores às encontradas nos Estados Unidos e na Espanha 

(29% e 8,4% respectivamente)27,55. Através do estudo de Vieira e 

colaboradores podemos perceber que existem regiões do país em que os 

desafios para a manutenção da amamentação são maiores, por exemplo em 

Viçosa-MG que apresentou uma taxa de 20,8% entre lactentes de quatro a seis 

meses que recebiam leite materno de forma exclusiva ou não30. Quanto às 

taxas de AME até o sexto mês nessa população, 24,86% conseguiu atingir 

esse marco preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Porcentagem 

maior do que a encontrada em 2015 em Pelotas-RS que foi de 14,5%58. 

Monteiro e colaboradores encontraram taxa altas de AME em população 

estudada no Distrito Federal, de 71,4% porém são referentes a lactentes de até 

quatro meses de idade, e como foi apontado em nosso estudo, a partir do 4º 

mês há uma queda acentuada nas taxas de AM e AME36. 

Baidal e colaboradores encontraram em sua revisão 23 estudos 

sugerindo efeito protetor do AM e outros 26 em que não foi possível encontrar 

associação. Essa inconsistência pode se dar pelo fato de que nem todos os 
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estudos usam a mesma referência na hora de avaliar o impacto do LM na 

prevenção à obesidade7. Como foi possível verificar nesse estudo, a 

associação encontrada entre o desfecho e AM ou AME foram diferentes, 

mostrando que o tipo de AM investigada pode levar a diferença no resultado. 

Giugliani aponta que os bebês amamentados perdem menos peso nos 

primeiros dias de vida e o peso médio dos bebês em AME é maior até o sexto 

mês se comparados aos em uso predominante de fórmula infantil59. Já Patro-

Gołab e colaboradores concluíram em sua revisão que uma menor duração do 

AM estava associada ao maior ganho de peso durante a primeira infância60. 

A OMS e o MS orientam a manutenção do AME por 180 dias2,17. A nossa 

população apresentou mediana de AME de 120 dias, ou seja, dois meses a 

menos do que o ideal. Ainda assim, nossa população manteve um maior tempo 

de AME do que outras populações como, por exemplo, a de Paraisópolis-SP, 

em que os bebês mamaram exclusivamente por 60 dias, ou da Espanha onde 

a mediana foi de 70 dias48,55. 

Quanto à amamentação dos bebês, 31,70% estavam desmamados na 

época da consulta, no Acre foi encontrado 25% de desmame ao 4º mês de vida 

e média de AM foi de um ano, sendo que nenhum bebê mamou até os dois 

anos de idade37. Das 1874 mães espanholas que iniciaram a amamentação, 

estudadas por Villar e colaboradores somente duas mantiveram AM até o 

primeiro ano de vida55. São diversos os fatores que podem influenciar 

negativamente o tempo de AM e AME, levando a oferta de outros alimentos e 

desmame precoce36,61. Alguns dos fatores apontados em estudos são: 

introdução alimentar inadequada, falta de conhecimento da mãe, maternidade 

na adolescência, baixo nível educacional e socioeconômico e trabalho 

materno61,62,63,64,65. 

Em se tratando de questões socioeconômicas, já se sabe que há uma 

forte relação entre etnia e renda no Brasil, como levantado em estudo de coorte 

em Pelotas-RS4. Nossa população foi composta majoritariamente por famílias 

de condição socioeconômica desfavorecida, sendo que mais de 80% das 

famílias estudadas vivia com menos de quatro salários mínimos. Baidal mostra 

em sua revisão que três grandes estudos prospectivos nos Estados Unidos 
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investigando o estado socioeconômico durante os primeiros mil dias acharam 

associação positiva com excesso de peso na infância7. Já Barraclough e 

colaboradores não encontraram diferença significativa entre os níveis 

socioeconômicos e a trajetória de crescimento até a adolescência28. 

No presente estudo, tivemos uma quantidade limitada de famílias de 

maior renda, para poder desenvolver a comparação entre os variados estratos 

sociais, motivo provável pelo qual não foi encontrada associação com o 

desfecho. Embora questões socioeconômicas não tenham sido o foco de nossa 

pesquisa, elas são fundamentais para a compreensão do problema em nível de 

saúde pública, da família, da gestante e consequentemente do bebê. 

Esperamos contribuir com estudos futuros e incentivar outras pesquisas 

vindouras relativas a essa temática. 

Cada fator de risco para obesidade infantil aqui apontado é uma 

oportunidade de intervenção precoce podendo gerar efeitos a longo prazo. 

Estudos futuros da coorte ROC poderão trazer novas contribuições à 

compreensão do desenvolvimento da obesidade na primeira infância e 

comprovar se os fatores de risco encontrados aos seis meses continuam sendo 

igualmente importantes para determinar o risco de obesidade nos anos 

seguintes. Já existem algoritmos matemáticos para calcular o risco de 

obesidade infantil, com potencial de ser integrado em prontuários médicos 

eletrônicos. Esses modelos poderiam fornecer um filtro para o direcionamento 

de condutas para a prevenção precoce de crianças de alto risco, porém ainda 

devem ser avaliados em larga escala e considerando a população alvo27. 

Uma limitação desse estudo é que os resultados apresentados podem 

não ser representativos de todas as crianças dessa região visto que nossa 

população foi composta por bebês nascidos somente no HU e a amostra foi 

constituída majoritariamente por famílias de baixa renda e menor escolaridade. 

Famílias que aceitaram participar da consulta de retorno também podem ter um 

efeito limitante nos resultados causado pelo viés de seleção. Outro fator 

importante a ser considerado é que o objetivo desse estudo se trata de um 

desfecho com influências multifatoriais e, portanto, não necessariamente se 

apresentam todos os componentes que afetaram o seu resultado. A 
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amamentação foi autorreferida podendo não expressar necessariamente o 

tempo de amamentação exclusiva real dos bebês visto que muitas famílias não 

conseguem diferenciar AM de AME. 

Ainda não há um consenso sobre qual melhor técnica de controle de 

crescimento e, portanto, não existe uma padronização no uso de ferramentas 

para detecção de anormalidades, por isso comparações de diferentes índices 

relacionados ao peso e ganho de peso nessa idade podem ser difíceis66. Por 

outro lado, De Onis, Blossner e Borghi, mostraram em sua revisão que o índice 

escolhido para definição de sobrepeso na primeira infância não altera os 

resultados finais1.  

Um ponto forte do nosso estudo é o número de famílias estudadas, que 

é bastante superior às pesquisas análogas e proporcionam maior robustez aos 

resultados encontrados. Outro ponto é o fato de essas famílias continuarem a 

ser acompanhadas mesmo após a coleta dos dados utilizados. No momento 

estão sendo realizados retornos de seis anos de idade, o que pode agregar 

muito em futuras publicações sobre essa população. A maioria dos estudos 

atuais propõe investigar os fatores ligados a alterações antropométricas e risco 

de obesidade em crianças a partir dos três anos de idade. Em contraposição, o 

estudo ora apresentado identificou fatores aos seis meses, oferecendo 

informações sobre esta faixa etária, complementando o conhecimento da área. 

A multiplicidade de estudos com as diversas faixas-etárias e abarcando 

variados enfoques é benéfica para as comunidades acadêmica e leiga, pois 

quanto mais precocemente se identifica uma irregularidade no crescimento 

infantil, melhor preparados estaremos para tomar medidas preventivas. 

Proporcionando uma mais acurada resposta dos profissionais da saúde e uma 

melhor qualidade de vida para a população brasileira. 

Estudos atuais não chegaram num consenso sobre qual o período mais 

preocupante em relação ao excesso de peso, porém quanto antes forem 

detectadas alterações desfavoráveis do peso, teremos melhores chances de 

combater a obesidade ainda na infância e prevenir que esses indivíduos 

cheguem à vida adulta acima do peso.  
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7 CONCLUSÃO 

O estudo abrangeu uma amostra homogênea, atendida na maternidade 

do Hospital Universitário da USP. Na descrição sócio-demográfica, observamos 

que a amostra foi predominantemente de famílias de baixa renda, de mães 

jovens e com ensino fundamental completo. Em relação às condições de saúde 

materna a maioria estava eutrófica ou com sobrepeso e tiveram em sua maioria 

parto normal. Ao nascer as crianças eram predominantemente eutróficas e 

tiveram ganho de peso esperado. O AME durou menos do que o recomendado 

pelas organizações de saúde, porém acima da média nacional.  

A classificação nutricional aos seis meses de idade revelou que a 

maioria dos bebês estudados apresentava peso adequado para o 

comprimento, porém uma porcentagem preocupante apresentou sobrepeso ou 

risco de sobrepeso. 

Analisando os resultados foi verificado que IMC materno pré-gestacional, 

parto cesárea, amamentação exclusiva e ganho de peso no período 

apresentaram relação positiva com o escore z do peso para o comprimento do 

bebê aos seis meses. Não foi encontrada associação entre as condições 

socioeconômicas e o desfecho estudado, porém acreditamos que as análises 

seguintes com dados de acompanhamento futuro possam elucidar melhor 

esses fatores e sua relação com o desfecho investigado. 

Consideramos que o nosso estudo aponta fatores de risco para o 

sobrepeso precoce que são passiveis de intervenções na atenção primária. 

Chamamos a atenção para a necessidade dos programas de saúde da mulher 

e da criança em fazer uma abordagem precoce do controle de peso pré-

gestacional, incentivo ao parto normal e a importância do AME como 

componente na prevenção da obesidade infantil. 
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9 ANEXOS 

Anexo 1 - Carta de aprovação do comitê de ética 
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Anexo 2 - Análise de regressão linear múltipla 

                                                                              

       _cons    -4.354258   .1741984   -25.00   0.000    -4.696084   -4.012433

        Sim      .1032484   .0465851     2.22   0.027     .0118354    .1946613

     cesarea  

              

        Não     -.1422196   .0525147    -2.71   0.007    -.2452681    -.039171

      AMESim  

              

  IMCpregest     .0186982   .0050511     3.70   0.000     .0087866    .0286099

     ganho6m     .8930881   .0247508    36.08   0.000     .8445201    .9416561

                                                                              

z_pesoalt~6m        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    1256.84499     1,030  1.22023786   Root MSE        =    .72839

                                                   Adj R-squared   =    0.5652

    Residual    544.340998     1,026  .530546781   R-squared       =    0.5669

       Model    712.503994         4  178.125998   Prob > F        =    0.0000

                                                   F(4, 1026)      =    335.74

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =     1,031

. regress z_pesoaltura6m ganho6m IMCpregest i.AMESim i.cesarea
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Anexo 3 - Análise de variâncias VIF 

 

    Mean VIF        1.00

                                    

   1.cesarea        1.00    0.995037

    1.AMESim        1.00    0.997116

  IMCpregest        1.01    0.994574

     ganho6m        1.00    0.998205

                                    

    Variable         VIF       1/VIF  

. vif

 


