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RESUMO
Silva LIMC. O efeito intergeracional no peso ao nascer e suas relações com
as condições maternas, em crianças nascidas a termo no Hospital
Universitário da USP [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo, Brasil; 2014. 88p.
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Vários estudos têm mostrado o peso ao
nascer de ambos os pais como preditor do peso de nascimento do
descendente, com correlação mais fortemente transmitida através da
linhagem materna, sugerindo que exposições desfavoráveis à mãe desde a
sua própria vida intrauterina até os períodos de pré-concepção e gestacional,
além dos genes herdados, influenciam o tamanho ao nascimento da prole.
A preocupação atual se relaciona ao ciclo intergeracional do baixo peso ao
nascer ou do peso ao nascer elevado entre gerações, com todos os agravos
imediatos e a longo prazo que estão implicados em nascer pequeno para a
idade gestacional e/ou baixo peso ou grande para a idade gestacional e/ou
macrossômico. O presente trabalho tem o objetivo de estudar a correlação
entre o peso ao nascer da criança com o peso ao nascer da mãe, com as
condições maternas, em crianças nascidas a termo no Hospital Universitário
da USP (HU-USP).
MÉTODOS: Foram identificados 773 binômios
mães-crianças, 773 crianças nascidas de 558 mães, com a informação
documentada do peso ao nascer tanto do bebê quanto da mãe. As informações
referentes aos antecedentes maternos, pré-natal e parto, e as medidas
antropométricas de nascimento da criança e da mãe foram obtidas através
do registro em prontuários, sendo 83,8% das mães nascidas no HU-USP.
Foram constituídos grupos de estudo de peso ao nascer da criança [< 2.500
gramas (g) e ≥ 3.500 gramas (g)], e também foi realizado o estudo do
comprimento ao nascer da criança ≤ 47,5cm (quartil inferior). Foram utilizados
Chi-quadrado ou teste exato de Fisher, Spearman's Rho, e Odds-Ratio para
investigar as relações entre o peso e comprimento ao nascer das crianças
com variáveis maternas e das próprias crianças. RESULTADOS: As meninas
(nascidas entre 1999-2014) foram mais pesadas ao nascer do que as suas
mães (nascidas entre 1972-1998), com uma média no aumento do peso ao
nascer de 79g entre as duas gerações. O peso ao nascer da criança
< 2.500g não apresentou correlação alguma com o peso ao nascer materno
< 2.500g (Fisher 0,264*; Spearman´s Rho 0,048; OR 2,1 e OR lower 0,7), e
com a estatura materna na gestação no quartil inferior (< 157cm) (Chi2 sig
0,323; com Spearman´s Rho 0,036; OR 1,5 e OR lower 0,7). O baixo peso
ao nascer da criança (< 2.500g) foi levemente correlacionado com o uso de
drogas pela mãe durante a gestação (Fisher 0,083*; Spearman´s Rho
0,080;OR 4,9 e OR lower 1,0). O peso ao nascer da criança < 2.500g

mostrou correlação acentuada com a idade gestacional menor que
38 semanas e 3 dias (Chi2 sig 0,002; Spearman´s Rho 0,113; OR 3,2 e
OR lower 1,5). O peso ao nascer da criança ≥ 3.500g apresentou forte
correlação com o peso ao nascer materno ≥ 3.500g (Chi2 sig 0; Spearman´s
Rho +0,142; OR 0,5** e OR upper 0,7); sendo que quanto maior o IMC prégestacional da mãe maior a correlação com o peso de nascimento da
criança ≥ 3.500g [(IMC materno pré gestacional ≥ 25,0 kg/m2 com Chi2 sig
0,013; Spearman´s Rho 0,09; OR 1,54 e OR upper 2,17) e (IMC materno pré
gestacional ≥ 30,0 kg/m2 com Chi2 sig 0; Spearman´s Rho 0,137; OR 2,58 e
OR upper 4,26)]. O peso ao nascer da criança ≥ 3.500g também foi
correlacionado com o parto cesareano (Chi2 sig 0; Spearman´s Rho +0,132;
OR 0,5** e OR upper 0,8). O comprimento ao nascer da criança no quartil
inferior (≤ 47,5cm) mostrou-se significante em mães que nasceram com
peso < 3.500g (Chi2 sig 0; Spearman´s Rho -0,154; OR 3,2** e OR lower
1,8). O comprimento ao nascer da criança ≤ 47,5cm apresentou forte
correlação com o uso de drogas pela mãe durante a gestação (Chi2 sig
0,004; Spearman´s Rho 0,105; OR 4,3 e OR lower 1,5). O comprimento ao
nascer da criança ≤ 47,5cm apresentou tênue correlação com a estatura
materna no quartil inferior (<157cm) e com o tabagismo na gestação,
evidenciados pelo Chi2 sig 0,012; Spearman´s Rho 0,091; OR 1,6 e OR
lower 1,1 e Chi2 sig 0,012; Spearman´s Rho 0,091; OR 1,7 e OR lower 1,1,
respectivamente. CONCLUSÕES: O peso de nascimento da mãe ≥ 3.500g e
o sobrepeso ou obesidade pré-gestacional materna foram correlacionados
com o peso ao nascer da criança ≥ 3.500g e maior comprimento ao nascer
do recém-nascido, acoplado à tendência do aumento do peso ao nascer
entre gerações de mães e filhas. Também, os descendentes com menores
comprimentos ao nascimento são os filhos das mulheres com as mais baixas
estaturas. A co-existência do ciclo intergeracional da obesidade e da
“falência do crescimento” se mostrou presente na população estudada.
Descritores:
1.Peso ao Nascer
2.Recém Nascido de Baixo Peso
3.Relação entre Gerações 4.Epigênese Genética 5.Efeitos Tardios da
Exposição Pré-Natal 6.Exposição Materna 7.Obesidade/complicações
8.Países em Desenvolvimento 9.Brasil 10.Estatura

SUMMARY
Silva LIMC. The intergenerational effect on birth weight and its relations to
maternal conditions in term infants born in the “Hospital Universitário” from
the University of São Paulo [dissertation]. São Paulo: School of Medicine,
University of São Paulo, Brazil; 2014. 88p.
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Many studies have shown that both
parents’ birth weight acts as a predictor for the descendant birth weight, with
the correlation more strongly transmitted through maternal line. This
suggests that adverse expositions to the mother, from her own intrauterine
life until the pre-conception and pregnancy periods, in addition to the
inherited genes, influences the size of the offspring at birth. The current
preoccupation relates to the intergenerational cycle of low birth weight or
increased birth weight between the generations, with all the immediate and
long term aggravations that are implied in small birth size for the gestational
age and/or low birth weight or large birth size for the gestational age and/or
macrosomic. The present research aims to study the correlation between the
child’s birth weight with the mother’s birth weight, and maternal conditions, in
term infants born in the “Hospital Universitário” from the University of São
Paulo. METHODS: 773 mother-infant binomials were identified (773 children
born from 558 mothers) with information on both the baby’s and the mother’s
birth weight recorded. The information referring to maternal antecedents, prenatal, parturition and birth anthropometric measures of the infant and the
mother were obtained through the registrations of their medical recordes.
83.8% of the mothers were born in the “Hospital Universitário”. Group studies
were constituted, dividing the sample according to birth weight [< 2.500
grams (g) and ≥ 3.500 grams (g)]. The length at birth was also studied in
children ≤ 47,5cm (lower quartile). Chi-squared test or Fisher’s exact test,
Spearman’s Rho and Odds-Ratio were performed in order to investigate the
relation between the children’s weight and length at birth and the
mothers’ and children’s variables. RESULTS: The girls (born between 1999
and 2014) were heavier at birth than their mothers (born between 1972 and
1998), with an average increase at birth weight between the generations of
79 grams. The child’s birth weight < 2.500 grams did not show any
correlation with maternal birth weight < 2.500 grams (Fisher 0.264*;
Spearman’s Rho 0.048; OR 2.1 and OR lower 0.7) nor with maternal stature
below the lower quartile (< 157cm) (Chi2 sig 0.323; with Spearman’s Rho
0.036; OR 1.5 and OR lower 0.7). The child’s low birth weight (< 2.500g) was
lightly correlated with drug use by the mother during pregnancy (Fisher
0.083*; Spearman’s Rho 0.080; OR 4.9 and OR lower 1.0). The child’s birth
weight < 2.500g showed increased correlation with gestational age lower

than 38 weeks and 3 days (Chi2 sig 0.002; Spearman’s Rho 0.113; OR 3.2
and OR lower 1.5). The child’s weight at birth ≥ 3.500g showed strong
correlation with maternal weight at birth ≥ 3.500g (Chi2 sig 0; Spearman’s
Rho +0.142; OR 0.5** and OR upper 0.7). It was also revealed that the
higher the maternal pre-pregnancy BMI, the stronger the correlation with
child’s birth weight ≥ 3.500g was [(maternal pre-pregnancy BMI ≥ 25,0 kg/m2
with Chi2 sig 0.013; Spearman’s Rho 0.09; OR 1.54 and OR upper 2.17) and
(maternal pre-pregnancy BMI ≥ 30,0 kg/m2 with Chi2 sig 0; Spearman’s Rho
0.137; OR 2.58 and OR upper 4.26)]. The child’s weight at birth ≥ 3.500g was
also correlated with Caesarean section (Chi2 sig 0; Spearman’s Rho +0.132;
OR 0.5** and OR upper 0.8). Child’s length at birth in the lower quartile
(≤ 47,5cm) was significant in mothers who were born with weight < 3.500g
(Chi2 sig 0; Spearman’s Rho -0.154; OR 3.2** and OR lower 1.8). The child’s
length at birth ≤ 47,5cm showed strong correlation with drug use by the
mother during pregnancy (Chi2 sig 0.004; Spearman’s Rho 0.105; OR 4.3
and OR lower 1.5). The child’s length at birth ≤ 47,5cm showed tenuous
correlation with maternal stature in the lower quartile (< 157cm) and with
gestational smoking, demonstrated by Chi2 sig 0.012; Spearman’s Rho
0.091; OR 1.6 and OR lower 1.1 and Chi2 sig 0.012; Spearman’s Rho 0.091;
OR 1.7 and OR lower 1.1, respectively. CONCLUSIONS: The mother’s
weight at birth ≥ 3.500g and the prenatal overweight or obesity were
correlated with the child’s weight at birth ≥ 3.500g and increased length at
birth of the newborn, coupled with the tendency of increasing birth weight
between generations of mothers and daughters. Also, descendants with
smaller length at birth are the children of women with the lowest statures.
The coexistence of the intergenerational vicious cycle of obesity and of
“growth failure” was found on the studied population.
Descriptors: 1.Birth Weight 2.Infant, Low Birth Weight 3.Intergenerational
Relations
4.Epigenesis,
Genetic
5.Prenatal
Exposure
Delayed
Effects 6.Maternal Exposure 7.Obesity/complications
8.Developing
Countries 9.Brazil 10.Body Height
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O peso ao nascer é o resultado do crescimento fetal e da duração da
gestação, cada um com diferentes contribuições e repercussões. Ao remover
a contribuição da idade gestacional, o peso ao nascer é o primeiro passo
para entender os determinantes do crescimento fetal1.
A saúde e a sobrevivência do recém-nascido estão intimamente
associadas ao seu peso de nascimento, com aqueles que nascem com baixo
peso apresentando maior risco de atraso no crescimento infantil, de doenças
infecciosas e de morte durante a infância2. Por outro lado, aqueles que
nascem a termo e com pesos excessivos estão associados a complicações
durante o parto e aumento do risco de obesidade na infância3, 4.
O baixo peso ao nascer (BPN) é definido pela OMS (Organização
Mundial da Saúde) como inferior a 2.500 gramas, com prevalência mundial
de 15,5%, cerca de 20,6 milhões de recém-nascidos por ano, sendo que
96,5% deles estão nos países em desenvolvimento2. No Brasil, a
prevalência varia de 6,8% a 9,0%, com percentuais mais elevados nas
regiões Sudeste e Sul, principalmente nos municípios de maior tamanho
populacional5. O parto prematuro, antes das 37 semanas de idade
gestacional e nascer pequeno para a idade gestacional (PIG), definido como
aqueles com peso abaixo do décimo percentil para a idade gestacional (IG),
podem determinar o baixo peso ao nascer6,7.
A criança pode ser PIG por ser constitucionalmente pequena ou por
apresentar restrição de crescimento intrauterino (RCIU), definido como um
ritmo mais lento do que a taxa no crescimento fetal esperada para a
população e para o potencial de crescimento específico de determinado
indivíduo6. Por outro lado, um peso ao nascer acima do percentil 10 não
denota o crescimento fetal normal em todos os casos, pois depende da
estatura ao nascer e perímetro cefálico ao nascer. A taxa de crescimento
fetal pode sofrer um declínio patológico no final da gestação, e mesmo
assim, o peso de nascimento ainda ser superior ao percentil 10, o que
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implica em um feto que sofreu restrição do crescimento e possui uma maior
morbidade perinatal8.
A RCIU geralmente é responsável pelos nascidos com baixo peso ao
nascer nos países em desenvolvimento, enquanto que a prematuridade é a
principal causa nos países desenvolvidos2, 6. A definição do crescimento
fetal normal ainda é um desafio e fruto de investigação9. Desse modo o
BPN abrange um grupo heterogêneo de crianças, alguns nascem a termo
porém pequenos para a idade gestacional, outros nascem prematuros e
adequados para a idade gestacional (AIG), e ainda existem aqueles que são
pequenos e prematuros2.
Os

recém-nascidos são

classificados grandes

para

a

idade

gestacional (GIG) quando o peso ao nascer para a idade gestacional está
acima do percentil 90, e macrossômicos geralmente quando nascem com
peso maior do que 4.000 gramas7. Esses dois grupos de bebês apresentam
maior predisposição para asfixia perinatal e distúrbios eletrolíticos e
metabólicos como hipoglicemia e hiperbilirrrubinemia3. A prevalência de
macrossomia fetal nos Estados Unidos foi de 9,2% no ano de 200210. No
Brasil a freqüência encontrada varia de 5,4%11 a 6,7%12.
O tamanho normal do feto ao nascer varia significativamente pela
raça, etnia, sexo, paridade e estatura materna, bem como os fatores
genéticos e fisiológicos. Assim, um determinado tamanho fetal pode ser
considerado normal para uma mulher baixa e magra, mas pode refletir RCIU
para uma mulher grande e alta9.
O ambiente intrauterino criado pela mãe tem maior influência no
tamanho do feto do que os efeitos genéticos maternos, paternos ou do
próprio feto. O feto é totalmente dependente da sua mãe para a sua nutrição
e para a previsão do ambiente nutricional no qual vai nascer 13. Apesar da
grande variabilidade dos determinantes relacionados ao peso ao nascer,
Bogin14 considera que 65% são atribuídas às causas não genéticas. Um
estudo com reprodução assistida e doação de ovos em humanos mostrou
que o tamanho ao nascer está mais fortemente correlacionado com a
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estatura do receptor do ovo do que com a estatura do doador, enfatizando a
importância do ambiente materno durante o período pré-concepção15.
O crescimento fetal é um componente crítico do período gestacional e
pode influenciar a saúde do descendente a curto e longo prazo, com ambos
os tipos de recém-nascidos, grandes ou restritos se deparando com o maior
risco de mortalidade infantil e com uma variedade de problemas de saúde,
incluindo doenças metabólicas e cardiovasculares na vida adulta16.
Os fatores maternos que contribuem para o baixo peso ao nascer são
conhecidos, como a gravidez na adolescência, o baixo índice de massa
corpórea

pré-gestacional,

intervalo

curto

entre

partos,

primiparidade,

tabagismo, consumo de álcool, hipertensão, pré-eclâmpsia, infecções durante
a gestação, entre outros14,

17, 18

. Do mesmo modo são bem conhecidos

aqueles que contribuem para o peso ao nascer elevado, como o sobrepeso ou
obesidade pré-gestacional e diabetes mellitus pré-existente e gestacional19.
Exposições desfavoráveis ao ambiente materno nos períodos préconcepção e gestacional, tais como, desequilíbrio entre a ingesta e o gasto
energético, carga de trabalho, doenças maternas pré-existentes e seus
tratamentos, e exposição aos poluentes, podem também influenciar a
duração da gestação e o peso ao nascer, levando a transmissão do baixo
peso ao nascer ou peso ao nascer elevado através de gerações 14, 20, 21.
Menos estudos, porém em números crescentes, principalmente em
países desenvolvidos e mais recentemente em países em desenvolvimento,
o peso ao nascer materno tem sido demonstrado como um indicador
antropométrico preditor do peso ao nascer dos descendentes 22-25. No Brasil
identificamos dois estudos que correlacionam o peso ao nascer materno
com o peso ao nascer do descendente26, 27.
A importância da linhagem materna na regulação do crescimento fetal foi
descrita em 1938 por meio de experimentos clássicos entre as raças de cavalos
Shire e pôneis Shetland28. Em 1954, Cawley et al.29 identificaram o peso ao
nascer em humanos mais fortemente correlacionado com a estatura final
materna do que com a estatura final paterna. Um ano após, Morton30 mostrou a
maior correlação no peso ao nascer entre meios-irmãos maternos, quando

Introdução

5

comparados aos meios-irmãos paternos, e Robson31 identificou a relação do
peso de nascimento entre os primos de primeiro grau do lado da mãe.
Em 1968, Ounsted e Ounsted32 identificaram a correlação do peso ao
nascer materno com a taxa de crescimento intrauterino dos seus
descendentes; com as mães de recém-nascidos PIGs apresentando
menores médias no seu próprio peso ao nascer, enquanto que as mães de
recém-nascidos GIGs tiveram médias maiores.
A década de 1980 é marcada pelos estudos intergeracionais de
Klebanoff et al. que identificaram relações entre o baixo peso ao nascer da
mãe e o baixo peso ao nascer do bebê33, e entre maiores pesos de
nascimento maternos com descendentes nascidos grandes para a idade
gestacional34. Em 1986, Irvin Emanuel35 definiu a Hipótese da Influência
Intergeracional (HII) como: “... fatores, condições, exposições e experiências
ambientais experimentados por uma geração, que se relacionam com a
saúde, crescimento e desenvolvimento da próxima geração”.
A HII foi proposta para explicar a persistência do baixo peso ao
nascer através das gerações, e relata a existência de um mecanismo não
genômico em que a desnutrição materna durante a própria vida fetal e no
inicio do seu desenvolvimento infantil levará a consequências na saúde da
prole, no que diz respeito ao baixo peso ao nascer e possibilidade de
doenças crônicas futuras20, 36.
Para este entendimento, se faz necessário considerar que o
crescimento e desenvolvimento materno durante a própria vida intrauterina e
infância repercute na sua constituição pré-gestacional expressa na sua
estatura, massa livre de gordura, tamanho da placenta, útero e ovários, e no
seu metabolismo. Todos esses fatores desempenham um importante papel
na qualidade reprodutiva da mulher37.
Estudos mais recentes em populações indianas identificaram que o
peso ao nascer de ambos os pais foi determinante no peso ao nascer do
descendente38,

39

. Entretanto, embora a relação entre o peso ao nascer do

pai e peso ao nascer da prole possa ser explicada em sua maior parte pela
dimensão genética, a dimensão materna equivalente é atribuída aos vários

Introdução

6

mecanismos maternos, além da herança genética, responsáveis pelo
impacto do ambiente intrauterino no feto40, 41.
Os possíveis mecanismos que explicam os efeitos intergeracionais no
peso ao nascer e no crescimento linear não são mutuamente exclusivos e
incluem fatores mecânicos decorrentes de espaço reduzido para o feto
crescer, programação de alterações metabólicas, características genéticas
compartilhadas, efeitos epigenéticos, fatores socioculturais com a transmissão
intergeracional da pobreza, entre outros. A estrutura conceitual da HII é
mostrada na Figura 1, que retrata apenas duas gerações37, mas se sabe que
existem alguns estudos apresentando inclusive coortes de avós42, 43.

Figura 1. Mecanismos das influências intergeracionais no peso ao nascer e
no crescimento linear

Em 1965, foi introduzido pela primeira vez o conceito de constrição
materna no crescimento fetal45. Segundo a hipótese da constrição materna de
Ounsted, Scott, e Ounsted, contribuições para o peso ao nascer podem estar
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relacionadas a um caminho não mendeliano em que o estresse nutricional na
história de vida das mulheres, que se inicia no útero, leva a uma redução no
espaço do organismo materno disponível para o feto crescer, sobrepujando
influências genéticas sobre o ambiente nutricional pré-natal experimentado
pela geração seguinte. Tal processo seria adaptativo, com mudança na taxa
de crescimento fetal de acordo com as condições de vida de uma
determinada população45. Se a mãe modula o crescimento do feto a partir da
sua história, o processo da constrição materna teria sido selecionado durante
a evolução humana, e, portanto, não pode ser rapidamente anulado. Ounsted
et al. propuseram que o mecanismo da constrição materna retarda o
crescimento fetal mesmo em gestações normais45, 46.
A evolução humana tem favorecido o desenvolvimento de um cérebro
grande, o que criou um dilema já que dimensões pélvicas e tamanho fetal ao
nascer devem ser estreitamente alinhados47. A estreita entrada pélvica e um
grande perímetro cefálico do recém-nascido podem conduzir a complicações
obstétricas, o que explica o fenômeno das mulheres que comem menos
durante a gravidez com medo que o bebê nasça grande demais, e não
coincida com a sua passagem pélvica37.
Em 2008 Ounsted et al. publicaram três considerações de acordo com
suas análises iniciais: 1) nos mamíferos existem sistemas maternos de
restrição fetal que possibilitam a passagem do feto pela pelve; 2) a constrição
materna é importante para a extremidade inferior do peso ao nascer dos
descendentes, enquanto que outros fatores são responsáveis na explicação
da extremidade superior, como pesos maiores ao nascer; 3) o ponto de
ajuste do mecanismo restritivo é ajustado no útero em fetos do gênero
feminino48.
Quando a restrição é mediada, em parte, pelo tamanho da mãe, como
em outros mamíferos, se exibe o padrão típico da constrição materna, com
crianças nascidas pequenas, descendentes de mulheres pequenas. Porém,
quando os processos de restrição materna são “relaxados” os processos
mendelianos operam na determinação do crescimento, com provável
influência também paterna no crescimento do esqueleto.

Igualmente, se
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existe a forte presença do tabagismo, pré-eclâmpsia grave e anormalidades
fetais, é improvável que o mecanismo de constrição materna se manifeste 48.
Kuzawa e Einsenberg testaram recentemente a hipótese da
constrição materna por meio da avaliação da contribuição genética
relacionada ao efeito materno em restringir o tamanho ao nascer da prole, e
concluíram que a linhagem materna e, portanto, a indireta contribuição
genética mitocondrial é intensa na herdabilidade do peso ao nascer
independente da estatura da mãe, sugerindo que uma combinação de
fatores genéticos, ambientais e epigenéticos maternos influenciam o
crescimento fetal ao invés de quaisquer efeitos genéticos diretos25.
O estresse materno durante a gestação pode sinalizar um ambiente
adverso para o feto, levando a uma hiperreatividade crônica do eixo
hipotálamo-hipófise-adrenal neste indivíduo, com maior estado de alerta e
maiores chances de sobrevivência49. Essa resposta, denominada resposta
adaptativa

preditiva50 pode

levar

a

uma

alteração

persistente

do

funcionamento do organismo, potencialmente transmissível através das
gerações. A nutrição, metabolismo, crescimento e reprodução são aspectos
essenciais para a sobrevivência do indivíduo, e, portanto mais facilmente
passíveis de programação16.
Nesse sentido, exposições adversas intrauterinas podem alterar o
desenvolvimento do feto, com alteração do seu metabolismo de tal forma a
propiciar um ambiente também inadequado para seu futuro concepto. Os
fetos de gênero feminino que passam por desnutrição sofrem uma redução
no crescimento e na vascularização dos órgãos reprodutivos, com
subsequente prejuízo na placentação durante a geração de seus próprios
filhos36,

39, 51

. Um pequeno estudo relatou que adolescentes do gênero

feminino nascidas PIGs apresentaram um útero menor e um volume
ovariano reduzido em comparação com aquelas nascidas adequadas para a
idade gestacional, oferecendo um possível mecanismo para a transmissão
intergeracional do baixo peso ao nascer52.
Influências ambientais em períodos de grande plasticidade metabólica,
como a concepção, gestação e primeiros anos de vida podem persistir
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através das gerações provavelmente por meio de efeitos epigenéticos53.
A plasticidade metabólica é um processo de flexibilidade que ocorre em
períodos críticos do desenvolvimento, envolve ajustes na expressão gênica
com influência do ambiente experimentado durante esse período13. Estudos
epidemiológicos relacionaram as condições vividas nesses períodos críticos
programando o desenvolvimento para doenças crônicas na vida adulta; com
os recém-nascidos com BPN, especialmente os PIGs, que após o
nascimento recuperaram o peso rapidamente, trazendo consigo o maior
risco54. A qualidade do ambiente intrauterino e pós-natal precoce resultarão
em fetos/lactentes com adaptações metabólicas de curto e longo prazo,
benéficas ou nocivas. Essas variações influenciarão no crescimento,
desenvolvimento, e na saúde dos indivíduos para o resto de suas vidas 35.
Tanto os genes herdados pelos descendentes como o ambiente extra
e intrauterino influenciam o peso ao nascer, porém, a proporção de
influência que cada um desses fatores exerce é discutível39. Os fatores
genéticos podem manifestar-se de forma semelhante em pais e filhos, ou
seja, ser herdado da mãe ou do pai, ou de ambos, por meio do ácido
desoxirribonucleico (DNA) genômico ou mitocondrial, desse modo, a
herança genética, com a predisposição familiar para ser grande ou pequeno
é um fator que pode influenciar o peso ao nascer36, 51.
Um mecanismo responsável por desempenhar um papel importante
nas implicações do ambiente precoce sobre o fenótipo são os efeitos da
programação epigenética, com alteração permanente da regulação do gene
no início da vida. Durante o desenvolvimento embrionário, a expressão do
gene é programada pela metilação do DNA em um padrão específico celular.
Condições ambientais adversas maternas, como o excesso ou deficiência
nutricional, têm sido demonstrado modificar esses padrões celulares, com
resultados que podem perdurar por várias gerações55.
A epigenética é definida como o estudo de alterações hereditárias na
expressão gênica, por meio da mitose ou meiose, que não pode ser
explicada por alterações na sequência do DNA. Os mecanismos subjacentes
incluem mudanças nos padrões de metilação do DNA; modificação da
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covalência das proteínas histonas; e expressão dos ácidos ribonucléicos não
codificantes (micro-RNAs), que não só modulam a estabilidade e a tradução
do RNA mensageiro (RNAm), mas também podem provocar o silenciamento
do gene por meio da indução de sua metilação e alterações na estrutura da
cromatina56. Tais processos operam na inativação do cromossomo X e
genes imprintados na região H19/Igf2, que podem estar envolvidos na
restrição materna do crescimento fetal46,

57

. Os mecanismos epigenéticos

ainda não estão totalmente esclarecidos, mas estudos ainda sugerem que a
epigenética e a seleção podem influenciar o metabolismo materno e alterar a
expressão do gene pela mãe para o peso ao nascer do descendente 37.
O ciclo intergeracional do baixo peso ao nascer e os efeitos mais
tarde na vida é uma preocupação de todas as nações. A mulher que nasceu
PIG apresenta aumento do risco de desenvolver hipertensão durante a
gestação, o que prediz o parto de bebês com baixo peso ao nascer, levando
a herança da predisposição do baixo peso ao nascer e risco cardiovascular
para as próximas gerações58, 59.
O estudo norueguês de base populacional de Magnus et al. com
11.092 pares de mães-crianças encontrou um coeficiente de correlação
baixo (0,086) para a idade gestacional através das gerações, ao passo que a
correlação entre o peso ao nascer foi alto (0,242). As mães com peso ao
nascer abaixo de 2.500 gramas apresentaram um aumento significativo do
risco do descendente nascer também com baixo peso em comparação com
mães que nasceram acima de 4.000 gramas23.
Selling et al. estudaram 38.720 pares de mães-crianças suecas e
também encontraram o efeito intergeracional do baixo peso ao nascer, sendo
que mães cujo crescimento intrauterino foi moderadamente reduzido, mas que
não o fez cumprir o critério de ter nascido PIG, estavam em maior risco de
terem bebês não só prematuros e/ou PIGs, mas também com moderada
RCIU, e aquelas mães que foram PIGs ao nascer também pareciam ser mais
propensas a serem fumantes e terem um IMC (Índice de Massa Corpórea)
menor no início da gravidez43. Os fatores comportamentais compartilhados em
cada geração, como o tabagismo materno correlacionado com o tabagismo
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das avós maternas podem também ser responsáveis pelo baixo peso ao
nascer e risco de doença cardiovascular em inúmeras gerações36, 51.
Outra abordagem para a intergeracionalidade do baixo peso ao
nascer é o ciclo vicioso da pobreza e a “falência do crescimento”, que
implica na baixa estatura para a idade como um indicador de desnutrição
crônica ainda presente nos países em desenvolvimento60. O organismo em
desenvolvimento pode fazer trade-offs entre diferentes componentes
estratégicos ao longo da vida em resposta a sinais ambientais, ou seja, se o
organismo faz previsão de um ambiente ameaçador, ele irá acelerar a
maturação sexual para assegurar a reprodução, contudo, também irá investir
menos em crescimento, metabolismo, reparo e longevidade13.
As jovens que sofreram desnutrição durante o seu processo de
crescimento tendem a ter estatura mais baixa quando adultas e são mais
prováveis a ter uma prole de crianças com baixo peso ao nascer. Quando
essas crianças que nasceram de baixo peso são meninas, tendem,
provavelmente a perpetuar o ciclo dessa desnutrição60.
Os estudos que correlacionam o BPN da mãe com o BPN do
descendente são principalmente relacionados à variação do estado
socioeconômico e diferenças na exposição a fatores de risco descritos sob
determinantes raciais14,

24, 61, 62

. Mulheres americanas com descendência

africana enfrentam um maior risco de terem crianças com BPN e maior grau
de prematuridade do que mulheres americanas de origem européia62.
Relatórios do CDC (Centers for Disease Control) mostram que crianças afroamericanas tiveram uma média de peso ao nascer menor do que crianças
brancas, de 284 gramas no ano 1995, e 259 gramas no ano 200563.
O baixo nível sócio econômico na infância materna associada ao BPN
do descendente e maior risco de morbidade e mortalidade perinatal é um
fato, sendo que estas circunstâncias sócio-econômicas similares se
perpetuam por várias gerações e estão associadas ao crescimento fetal17, 64,
65

. Essas condições são conhecidas como ambientes compartilhados

através

das

gerações,

que

podem

contribuir

para

a

transmissão

intergeracional da pobreza36. Por exemplo, o local de residência da mãe e a
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exposição à pobreza no bairro durante a gravidez são fatores de risco
independentes para o baixo peso ao nascer. Tal ambiente econômico pode
seguir um padrão familiar pelas gerações, aumentando as taxas de BPN
tanto da mãe quanto do bebê66.
O peso ao nascer da criança pode ter relação com o peso ao nascer e
crescimento materno durante a infância, e com a estatura e peso da mãe na
idade adulta, permitindo que gerações sucessivas influenciem no tamanho
de seus descendentes ao nascimento67, 68. Um dos principais determinantes
do peso ao nascer é a altura materna, a qual, por sua vez, é relacionada ao
próprio peso ao nascer69.
Nessa perspectiva, o peso de nascimento materno pode ser
determinado pelo peso ao nascer, crescimento durante a infância, e estatura
quando adulta da sua própria mãe. Portanto, o peso ao nascer da prole é
determinado, em parte, pelo peso ao nascer da sua avó, e também muito
provavelmente, pelo peso ao nascer da sua bisavó, e pelos respectivos
estados nutricionais durante a infância62, 70.
Em uma coorte britânica, o comprimento dos membros inferiores da
mãe, um possível marcador de influências no início da vida, foi encontrado
como um componente importante da estatura materna na infância
corrrelacionado ao peso de nascimento do descendente68. Outro estudo
utilizou dados de cinqüenta e quatro países e descobriu que o aumento de
um centímetro na estatura final materna foi associado com diminuição do
risco de desnutrição e mortalidade nos primeiros cinco anos de vida do
descendente71. Interessante que a baixa estatura da mãe está correlacionada
com o baixo peso ao nascer, desnutrição e aumento da mortalidade infantil
pelas gerações mesmo após o ajuste socioeconômico37.
A estatura final materna é um dado geralmente disponível para
estudos, resultando em uma extensa literatura sobre a sua relação com o
tamanho da criança, menos estudos investigam a relação do crescimento
materno na infância no peso ao nascer do descendente37. O estudo
brasileiro de Horta et al.26 com a coorte de Pelotas de 1982 identificou que o
peso ao nascer materno e o peso e comprimento na idade de vinte meses
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de vida da mãe foram positivamente associados ao peso ao nascer do
descendente, com as mães cujo ganho de peso foi mais rápido até os vinte
meses tendo bebês mais pesados, e essa associação foi maior nas mães
que nasceram menores. O crescimento da mãe durante a infância parece
estar associado com a função vascular, o que pode influenciar a
vascularização placentária e o peso ao nascer da prole. Esse estudo sugere
que há uma diferença qualitativa no acréscimo de peso ou comprimento nos
primeiros dois anos de vida da mãe, em comparação com períodos mais
tarde da infância26.
A estatura do adulto tem sua gênese nos primeiros dois anos de vida,
período em que o crescimento pós-natal é mais rápido, portanto, mais
suscetível a condições adversas. Sugere-se que o crescimento neste
momento seja resultado da interação entre a alimentação e a taxa de
crescimento durante a gestação67. Portanto, o período entre a concepção até
os primeiros dois anos de idade é considerado crítico para o crescimento e
desenvolvimento humano72, e a baixa estatura que se observa em adultos de
muitos países em desenvolvimento pode refletir a falha do crescimento
intrauterino e antes dos dois anos de vida73.
Os países de baixa e média renda enfrentam atualmente uma agenda
de dupla nutrição74, com os antigos problemas como deficiência de
micronutrientes e nanismo coexistindo com a epidemia da obesidade e
doenças crônicas associadas, que tem aumentado dramaticamente na
última década16, 29, 75. Em conjunto, os ciclos da pobreza e desnutrição e o
ciclo da obesidade se revelam como uma carga exponencial na saúde da
geração atual nos países em desenvolvimento74, 76.
A obesidade é reconhecida mundialmente como uma das principais
preocupações de saúde, afetando países com baixa, média e alta renda.
O sobrepeso e a obesidade estão relacionados com o risco para a doença
cardiovascular, vários tipos de câncer e outras doenças crônicas77. Os riscos
para a saúde geralmente aumentam em paralelo com a gravidade da
obesidade e a obesidade grave tem o mais rápido crescimento na taxa de
prevalência de todas as formas de obesidade78.
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A relação entre o peso ao nascer e a obesidade na vida adulta mostra
uma curva em forma de U, em que o recém-nascido de ambos os extremos
do espectro do peso ao nascer, baixo peso ou peso excessivo, tendem a se
tornar adultos com sobrepeso ou obesidade 79. Entretanto, os fatores
biológicos maternos parecem ser mais fortes sobre a taxa do crescimento
fetal na extremidade superior do peso de nascimento, como no peso ao
nascer elevado48.

Kivimäki et al.80 e Li et al.81 identificaram um importante

aumento intergeracional do IMC na comparação entre mães e filhas e pais e
filhos com a mesma idade, representado como consequência da mudança
dos fatores ambientais entre gerações.
Cnattingius et al.82 com uma amostra de 162.676 mulheres nascidas a
termo e dados do Conselho Nacional de Saúde e Bem-estar da Suíça
evidenciaram uma significante correlação entre o peso ao nascer materno e
IMC pré-gestacional e descendentes GIGs, com o maior risco nas crianças
cujas mães também nasceram GIGs e apresentaram IMC igual ou maior que
30,0 Kg/m2.
O elegante estudo de Ahlsson et al.83 com 47.783 mulheres, mostrou
que mães que nasceram grandes para a idade gestacional (acima de dois
desvios-padrão) foram associadas com 2,6 vezes o risco de ter um filho(a)
sendo GIG apenas em relação ao peso, ou seja desproporcionado; já as
mães que nasceram altas para a idade gestacional (acima de dois desviospadrão) apresentaram o dobro do risco de ter um descendente alto somente.
A macrossomia assimétrica é caracterizada por uma diminuição da relação
cabeça-ombros e aumento dos ombros, da circunferência das extremidades e
gordura corporal. Os bebês nascidos GIGs de acordo com o peso, mas não
ao comprimento apresentam maior risco de se tornarem obesos em idade
fértil do que aqueles que nascem macrossômicos e simétricos, entretanto os
recém-nascidos GIGs e desproporcionados são pouco estudados83.
Bebês de mulheres obesas ou aqueles filhos de mães com préexistência ou diabetes mellitus gestacional apresentam maior peso de
nascimento, índice ponderal e subseqüente risco para obesidade e diabetes
mellitus mais tarde na vida e em suas gestações, com perpetuação do ciclo
vicioso intergeracional da obesidade84.
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O excessivo ganho de peso dos pais tanto durante a infância quanto na
idade adulta tem sido correlacionado, de forma independente, com o aumento
do IMC do descendente nas idades ente quatro a dezoito anos81. Ainda,
alguns autores relataram significante correlação entre o alto IMC dos avós e
seus netos (p<0,0001), com os avós obesos e netos com sobrepeso, mesmo
quando os pais, que sofreram intervenção, apresentaram IMC normal85.
O entendimento dos mecanismos responsáveis pela programação das
exposições intrauterinas e da primeira infância é fundamental para intervenções
nutricionais e no metabolismo materno que interrompam ciclos viciosos
intergeracionais intensificadores para o risco de doenças futuras75, 86.
Além do que, o sinal intergeracional da qualidade ambiental vivida
pelas várias gerações dos antepassados maternos influencia o peso ao
nascer insistindo para que além de determinar a atual condição materna,
deve-se conhecer a influência das condições de vida entre gerações
maternas20,

70

. As populações expostas a uma melhoria gradual das

condições ambientais durante um número de gerações são mais propensas
a evitar consequências adversas para a saúde em ainda mais gerações 36.
Isso nos leva a programas e políticas de saúde pública com foco nos
hábitos e condições de vida de mulheres em idade fértil e nos determinantes
sociais da saúde materna, neonatal e infantil, realizados por meio da
avaliação das condições em que as pessoas nascem, crescem, vivem e
envelhecem. Essas circunstâncias são moldadas pela distribuição de renda,
poder e recursos a nível local, nacional e global, os quais são influenciados
por decisões políticas87.
A proposta desse trabalho vai ao encontro da melhoria dos cuidados à
saúde antenatal e pós-natal e das desigualdades que limitam a capacidade
das mulheres e meninas, com o intuito de protegê-las através de uma rede
completa de serviços de saúde que as contemplem em todas as idades 88.
Ao considerar que experiências individuais, durante o desenvolvimento,
podem ter consequências não somente para o próprio fenótipo, mas também
para dos seus descendentes, e por existirem poucos relatos em nosso meio,
que apontem ou analisem o peso ao nascer, como sendo também associado
ao peso ao nascer materno, delineou-se a hipótese desse estudo.
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O peso ao nascer sempre foi motivo de atenção dentro da Pediatria por
ser associado à morbimortalidade neonatal e infantil.
Desde os estudos iniciais de Emanuel (1986) sobre a Hipótese da
Influência Intergeracional (HII) discute-se que fatores, condições, exposições
e experiências ambientais vividos por uma geração se relacionam com a
saúde, crescimento e desenvolvimento da próxima geração 35.
A presente pesquisa toma como hipótese que o efeito intergeracional
do peso ao nascer está presente em duas gerações sucessivas da nossa
população.

3

OBJETIVOS
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Objetivo Geral
Estudar as relações entre o peso ao nascer da mãe e o peso ao
nascer de seus filhos nascidos na maternidade do Hospital Universitário da
Universidade de São Paulo no período de abril de 1999 a março de 2014.

Objetivos Específicos
Estudar a correlação entre o peso ao nascer da criança com:
 Peso de nascimento da mãe
 Condições maternas durante a gestação
 Condições de nascimento da criança

4

MÉTODOS
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Tipo de estudo
Estudo transversal e retrospectivo realizado através da análise de

prontuários de binômios mães e filhos, cujas crianças nasceram no Hospital
Universitário da USP (HU-USP).
O HU-USP tem preservado em prontuários tanto das mães como dos
recém-nascidos, e no sistema informatizado denominado sistema de pacientes,
dados referentes ao pré-natal, parto e características sócio-demográficas
dos pacientes.

4.2

Local de estudo
O projeto foi realizado no Hospital Universitário da USP, hospital escola,

nível secundário, fundado em 1981, sendo que o seu primeiro parto foi
realizado em 31 de dezembro de 1981. O HU-USP está situado dentro da
Cidade Universitária, na zona oeste do município de São Paulo, onde
atualmente ocorrem em média 300 partos ao mês. O HU-USP atende a uma
área geográfica delimitada, referente a uma população de 433.322 habitantes,
dividida em seis distritos administrativos e 18 unidades básicas de saúde89.

4.3

Populações do estudo
Foram estudados binômios de mães-crianças, constituídos de duas

populações: a) as das crianças nascidas no HU-USP, e b) a população das
suas mães, com informações sobre o próprio peso ao nascer. A população
de crianças nasceu no período entre abril de 1999 a março de 2014.
A população de mães dessas crianças nasceu entre 1972 a 1998.
Os binômios mães-crianças deveriam atender aos critérios de inclusão
estabelecidos e não poderiam se enquadrar em nenhum dos critérios de
exclusão.
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Critérios de inclusão
O critério de inclusão estabelecido para o estudo foi:

1. O binômio mãe-criança com informações sobre o peso ao nascer da
mãe e do seu recém-nascido.

4.5

Critérios de exclusão
Os critérios de exclusão estabelecidos para o estudo foram:

Relacionados à população de mães:
1. Mães nascidas de gestações múltiplas,
2. Mães com doenças congênitas,
3. Parto domiciliar,
4. Impossibilidade da comprovação do peso ao nascer.
Relacionados à população de crianças:
1. Gemelares,
2. Natimortos,
3. Crianças com doenças congênitas,
4. Recém-nascidos prematuros, com idade gestacional (IG) menor do que
37 semanas,
5. Impossibilidade da comprovação do peso ao nascer.

4.6

Constituição da população de binômios mães-crianças
Primeiramente foram identificados 558 binômios mães-crianças, cujos

partos ocorreram no período entre janeiro de 2012 a março de 2014. Após
isso ocorreu a busca de todos os irmãos também nascidos no HU-USP, por
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meio da Declaração de Nascido Vivo (DNV) nos prontuários maternos, com
identificação de 215 irmãos, e constituição de 773 binômios mães-crianças,
sendo 773 crianças nascidas de 558 mães. Dentre os 773 binômios mãescrianças 454 (58,7%) eram os primeiros filhos. Com a consideração dos
irmãos, o grupo de crianças passou a ser constituído por indivíduos nascidos
entre abril de 1999 a março de 2014.
Para o alcance dos objetivos, os dados dos binômios mães-crianças
foram avaliados segundo o peso de nascimento e o comprimento ao nascer
do recém-nascido.
Assumimos como pontos de corte para constituir os grupos de estudo
os pesos de nascimento: < 2.500 gramas e ≥ 3.500 gramas. A escolha do
valor de corte de 2.500 gramas decorre de a literatura reconhecer que
nascidos com pesos menores do que estes valores são considerados como
baixo peso ao nascer90. A escolha do valor de corte de 3.500 gramas toma
como referência o trabalho de Kumar et al.91, que considera este valor do
peso ao nascer como percentil 97 para recém-nascidos a termo.
Em relação ao comprimento de nascimento da criança o valor de 47,5
centímetros foi considerado por se referir ao quartil inferior do grupo
estudado.
Os grupos de estudo foram constituídos em relação a:
 Peso de nascimento da criança:
– Grupo I: Peso de nascimento menor do que 2.500 gramas.
– Grupo II: Peso de nascimento igual ou maior do que 3.500 gramas.
 Comprimento de nascimento da criança:
– Grupo III: Comprimento de nascimento menor ou igual a 47,5
centímetros.
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Protocolo do estudo

4.7.1 Busca da população materna com a informação documentada do
próprio peso ao nascer
1ª Etapa - Busca dos registros de mulheres cujos filhos nasceram entre janeiro
de 2012 a março de 2014 no HU-USP.
Inicialmente, a busca dos dados maternos ocorreu através do
levantamento dos registros hospitalares de mulheres que tiveram seus filhos
no período entre janeiro de 2012 a março de 2014, por meio do relatório
mensal de nascimentos ocorridos no sistema de pacientes do HU-USP.
2ª Etapa - Busca das mulheres que assim como seus filhos também nasceram
no HU-USP.
Primeiramente foram consultados os livros de admissão na maternidade
utilizando a data de nascimento da mãe e o nome completo e registro hospitalar
da avó materna, sendo esses dados obtidos no sistema de pacientes.
Para aquelas que se confirmou o nascimento no HU-USP buscaram-se
os prontuários maternos de forma a obter a informação do peso ao nascer
por meio da sua Ficha do Recém-Nascido.
Como prontuários muito extensos acabam sendo desmembrados e
arquivados em local externo ao HU-USP, na ausência do registro da
informação do peso ao nascer da mãe em seu prontuário, buscou-se o
prontuário da avó materna, com a finalidade de obter a informação do peso
ao nascer materno na Ficha Obstétrica.
Por fim, com a ausência da informação do peso ao nascer materno no
prontuário da avó materna, obteve-se a informação do peso ao nascer
através dos livros de nascimento localizados no Centro Obstétrico, com a
informação do peso de nascimento a partir de abril de 1982.
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3ª Etapa - Busca da informação do peso ao nascer de mulheres que não
nasceram no HU-USP.
Para as mães não nascidas no HU-USP obteve-se o peso ao nascer
materno de duas formas: a) através do peso materno ao nascer comprovado
por documento da maternidade de origem registrado como informação no
prontuário da criança do Serviço de Pediatria do HU-USP, e b) busca ativa
do peso ao nascer materno nas maternidades de maior prevalência de
nascimentos das mães.
Quando não foi possível obter a informação do peso ao nascer materno
por meio do documento da maternidade de origem no prontuário da criança,
optou-se, inicialmente, pela visita em duas maternidades referidas no
prontuário como local de nascimento materno dentro da cidade de São Paulo,
o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HC-FMUSP),
que possui nos seus livros de nascimento a informação do peso ao nascer
desde 1945; e o Hospital Municipal e Maternidade Prof. Mário Degni, que
não possui os arquivos de livros de nascimento ou prontuários de crianças
no período de nascimento das mães nesse estudo.
Faz-se interessante comentar que vinte e oito maternidades, das
setenta e seis referidas nos prontuários, não estão mais em funcionamento,
como a Maternidade de São Paulo, desativada em 2003, comprada pelo
Grupo Safra S.A., e com os seus documentos em processo de transferência
para o Arquivo Público do Estado de São Paulo.
4ª Etapa – Busca da informação do peso ao nascer de mulheres que não
nasceram no HU-USP através da Declaração de Nascido Vivo (DNV).
Essa etapa constituiu-se do contato via e-mail com a gerência do
Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), implantado pelo
Ministério da Saúde na década de 1990, com início das atividades no
município de São Paulo no ano 2000; e com o Sistema Estadual de Análise
de Dados (SEADE), fundação vinculada à Secretaria Estadual de
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Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo,
responsável pelo processamento das informações sobre nascidos vivos
registrados nos Cartórios de Registros Civis92.
No Brasil, por meio da DNV, o governo brasileiro capta aproximadamente
97% dos nascimentos do país, de acordo com as estimativas do IBGE.
O Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) e o Sistema
Estadual de Análise de Dados (SEADE) geram indicadores de saúde sobre
pré-natal, assistência ao parto e vitalidade ao nascer, além de ser parte do
cálculo das taxas de mortalidade infantil e materna93.
As bases de dados da Fundação SEADE com o peso ao nascer
tiveram início em 1993, com a implantação da DNV em São Paulo. Porém, a
inclusão do nome da mãe e outras informações de identificação se iniciaram
no ano de 2002, sendo que as mães selecionadas nesse estudo nasceram
entre 1972 a 1998.
Desse modo, a população materna do estudo compreendeu mulheres
que tiveram seus filhos no período entre janeiro de 2012 a março de 2014 no
HU-USP, com a informação documentada do seu peso ao nascer obtida por
meio dos registros do HU-USP e do HC-FMUSP.
4.7.2 Busca da população de crianças com a informação documentada
do próprio peso ao nascer
Em um primeiro momento, a população de crianças se referiu aquelas
nascidas vivas entre janeiro de 2012 a março de 2014 no HU-USP,
cujo documento com a informação do peso ao nascer de suas mães foi
possível obter.
Nessa fase, quando a criança nascida no período entre 2012 a 2014
não era o primeiro filho, optou-se pela inclusão no estudo de todos os irmãos
mais velhos que também haviam nascido no HU-USP, localizados por meio
das vias de papel cor rosa da DNV presentes nos prontuários maternos.
O peso ao nascer e outras informações de nascimento de todas as
crianças nascidas no HU-USP estão contempladas no prontuário materno
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através da DNV e Ficha Obstétrica; e na Ficha do Recém Nascido e cópia
do Resumo de Alta do Recém Nascido no prontuário da criança, com
registros hospitalares dos recém-nascidos localizados por meio do Resumo
de Alta Materno.

4.7.3 Avaliação dos dados dos binômios mães-crianças

Após a análise minuciosa de todos os prontuários, os binômios mãescrianças selecionados tiveram seus dados coletados em Instrumento
estruturado para coleta de informações nos prontuários (Anexo), com o
registro de dados de interesse para a pesquisa.
As informações referentes aos antecedentes maternos, pré-natal e
parto foram colhidas no Histórico de Enfermagem e Ficha Obstétrica no
prontuário materno; e as medidas antropométricas de nascimento da
criança, peso e comprimento ao nascer, na Ficha do Recém Nascido do
prontuário da criança.
A informação em relação às variáveis sociodemográficas maternas,
que se optou por analisar, como a exposição ao álcool e tabaco na gestação,
estava disponível em forma de pergunta nos instrumentos de anamnese
padronizados nos prontuários.
Foram avaliadas as seguintes variáveis maternas:
 Peso ao nascer,
 Idade gestacional,
 Paridade,
 Idade no parto,
 Escolaridade,
 Acompanhamento pré-natal,
 Tabagismo na gestação,
 Exposição ao álcool na gestação,
 Uso de drogas na gestação,
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 Doenças na gestação tais como hipertensão arterial, diabetes
mellitus gestacional, infecção do trato urinário, leucorréia, outras
infecções, anemia, oligoâmnio ou polidrâmnio, depressão e outras
doenças referidas,
 Estatura na gestação,
 Índice de Massa Corpórea (IMC) pré-gestacional, e
 Ganho de peso na gestação.

Foram avaliadas as seguintes variáveis das crianças:
 Data de nascimento,
 Idade gestacional,
 Gênero,
 Peso ao nascer,
 Comprimento ao nascer, e
 Tipo de parto.

4.8

Variáveis do estudo

4.8.1 Variáveis independentes
 Peso ao nascer da criança
 Comprimento ao nascer da criança
4.8.2 Variáveis dependentes
Foram analisadas as seguintes variáveis no estudo das mães:
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a) Variáveis sociodemográficas
▪ Idade gestacional (IG) segundo cálculo pelo método de Capurro:
gestação pré-termo - gravidez com menos de 37 semanas de idade
gestacional (menos de 259 dias) [(sim-S) ou ausência (não-N)] [sim-S
ou não-N]; gestação de termo, em média, 40 semanas (280 dias),
embora sejam considerados normais a idade gestacional de 37
semanas ou mais até 41 semanas e 6 dias, ou seja, menor de 42
semanas [(sim-S) ou ausência (não-N)] [sim-S ou não-N]; e gestação
pós-termo - quando o parto ocorre com mais de 42 semanas (294 ou
mais dias) [(sim-S) ou ausência (não-N)] [sim-S ou não-N]90, 94, 95.
▪ Peso ao nascer (PN): em gramas (g), categorizado em [baixo peso ao
nascer (PN menor de 2.500 gramas)]90 [(sim-S) ou ausência (não-N)]
[sim-S ou não-N]; [PN de 2.500g a menos de 3.500g] [(sim-S) ou
ausência (não-N)] [sim-S ou não-N], e [PN igual ou maior do que
3.500g]91 [(sim-S) ou ausência (não-N)] [sim-S ou não-N].
▪

Idade da mãe na gestação [anos (n)]: categorizada como [19 anos ou
menos e 35 anos ou mais foram consideradas como os extremos
da idade reprodutiva] [(sim-S) ou ausência (não-N)] [sim-S ou não-N],
ou como [20 anos a menos de 35 anos] [(sim-S) ou ausência (não-N)]
[sim-S ou não-N]96-98.

▪

Escolaridade materna: [ensino fundamental (EF), incompleto (EFI), e
completo (EFC)] [(sim-S) ou ausência (não-N)] [sim-S ou não-N];
[ensino médio completo (EMC)] [(sim-S) ou ausência (não-N)] [sim-S
ou não-N], e [ensino superior (ES) incompleto (ESI) e completo
(ESC)] [(sim-S) ou ausência (não-N)] [sim-S ou não-N].
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b) Variáveis sobre os antecedentes obstétricos e fatores de risco na
gestação
▪ Paridade: número de partos anteriores à gestação atual (n) [1, 2, 3, n],
categorizada em [primíparas] [(sim-S) ou ausência (não-N)] [sim-S
ou não-N], e [não-primíparas] [(sim-S) ou ausência (não-N)] [sim-S
ou não-N].
▪ Realização de pré-natal: avaliado como [realizado ou não realizado]
[(sim-S) ou ausência (não-N)] [sim-S ou não-N].
▪ Tabagismo materno na gestação: avaliado como [presença (sim-S)
ou ausência (não-N)] [sim-S ou não-N].
▪ Exposição materna ao álcool na gestação: avaliada como [presença
(sim-S) ou ausência (não-N)] [sim-S ou não-N].
▪ Uso materno de drogas na gestação: avaliado como [presença (sim-S)
ou ausência (não-N)] [sim-S ou não-N].
▪ Doenças na gestação como hipertensão arterial: avaliada como
[presença (sim-S) ou ausência (não-N)] [sim-S ou não-N].
▪ Doenças na gestação, como diabetes mellitus gestacional: avaliada
como [presença (sim-S) ou ausência (não-N)] [sim-S ou não-N].
▪ Doenças na gestação, como infecção do trato urinário: avaliada
como [presença (sim-S) ou ausência (não-N)] [sim-S ou não-N].
▪ Doenças na gestação, como leucorréia: avaliada como [presença
(sim-S) ou ausência (não-N)] [sim-S ou não-N].
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▪ Doenças na gestação, outras infecções: avaliada como [presença
(sim-S) ou ausência (não-N)] [sim-S ou não-N].
▪ Doenças na gestação, como anemia: avaliada como [presença (sim-S)
ou ausência (não-N)] [sim-S ou não-N].
▪ Doenças na gestação, como oligoâmnio ou polidrâmnio: avaliada
como [presença (sim-S) ou ausência (não-N)] [sim-S ou não-N].
▪ Doenças na gestação, como depressão materna: avaliada como
[presença (sim-S) ou ausência (não-N)] [sim-S ou não-N].
▪ Doenças na gestação, como outras doenças referidas: avaliada
como [presença (sim-S) ou ausência (não-N)] [sim-S ou não-N].

c) Variáveis dos dados antropométricos maternos na gestação
▪ Estatura materna na gestação, em centímetros (cm). A estatura
materna foi categorizada como: [quartil inferior (157cm ou menos)]
[presença (sim-S) ou ausência (não-N)] [sim-S ou não-N], ou como
[estatura maior do que 157cm (não quartil inferior)] [presença (sim-S)
ou ausência (não-N)] [sim-S ou não-N].
▪ Índice de massa corpórea pré-gestacional (IMC) em quilogramas (kg)
por metro ao quadrado (m2), como [kg/m²]99, 100.
▪ Estado nutricional pré-gestacional (IMC < 18,5 Kg/m2) [Baixo peso],
(IMC de 18,5 a 24,9 Kg/m2) [Normal], (IMC de 25,0 a 29,9 Kg/m2)
[Sobrepeso], (IMC a partir de 30,0 Kg/m2) [Obesidade]99, 100. O IMC foi
categorizado em [IMC < 18,5 Kg/m2] [presença (sim-S) ou ausência
(não-N)] [sim-S ou não-N] e [IMC ≥ 18,5 Kg/m2] [presença (sim-S) ou
ausência (não-N)] [sim-S ou não-N]; [IMC ≥ 25,0 Kg/m2] [presença

Métodos

32

(sim-S) ou ausência (não-N)] [sim-S ou não-N] e [IMC < 25,0 Kg/m2]
[presença (sim-S) ou ausência (não-N)] [sim-S ou não-N]; e
[IMC ≥ 30,0 Kg/m2] [presença (sim-S) ou ausência (não-N)] [sim-S ou
não-N], e [IMC < 30,0 Kg/m2] [presença (sim-S) ou ausência (não-N)]
[sim-S ou não-N].
▪ Ganho de peso na gestação: estimado a partir do estado nutricional
pré-gestacional ou do início do pré-natal. Na mulher com baixo peso
pré-gestacional, o ganho deve ser entre 12,5Kg a 18,0Kg, avaliado
como [adequado (sim-S) ou inadequado (não-N)] [sim-S ou não-N];
com peso adequado, o ganho deve ser entre 11,5Kg a 16,0Kg,
avaliado como [adequado (sim-S) ou inadequado (não-N)] [sim-S ou
não-N]; com sobrepeso, o ganho deve ser entre 7,0Kg a 11,5Kg,
avaliado como [adequado (sim-S) ou inadequado (não-N)] [sim-S ou
não-N]; e na mulher com obesidade, o ganho deve ser entre 5,0Kg a
9,0Kg, avaliado como [adequado (sim-S) ou inadequado (não-N)]
[sim-S ou não-N]101, 102.
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Foram analisadas as seguintes variáveis no estudo das crianças:
a. Variáveis com dados do nascimento
▪

Gênero: [feminino (F)] [presença (sim-S) ou ausência (não-N)] [sim-S
ou não-N], e [masculino (M)] [presença (sim-S) ou ausência (não-N)]
[sim-S ou não-N].

▪

Idade gestacional (IG) segundo cálculo pelo método de Capurro:
gestação pré-termo - gravidez com menos de 37 semanas de idade
gestacional (menos de 259 dias) [(sim-S) ou ausência (não-N)] [sim-S
ou não-N]; gestação de termo, em média, 40 semanas (280 dias),
embora sejam considerados normais a idade gestacional de 37
semanas ou mais até 41 semanas e 6 dias, ou seja, menor de 42
semanas [(sim-S) ou ausência (não-N)] [sim-S ou não-N]; e gestação
pós-termo - quando o parto ocorre com mais de 42 semanas (294 ou
mais dias) [(sim-S) ou ausência (não-N)] [sim-S ou não-N]90, 94,

▪

95

.

Peso ao nascer: em gramas (g), categorizado em [baixo peso ao
nascer (PN menor de 2.500 gramas)]90 [(sim-S) ou ausência (não-N)]
[sim-S ou não-N]; [PN de 2.500g a menos de 3.500g] [(sim-S) ou
ausência (não-N)] [sim-S ou não-N], e [PN igual ou maior do que
3.500g]91 [(sim-S) ou ausência (não-N)] [sim-S ou não-N].

▪

Comprimento ao nascer, em centímetros (cm). O comprimento ao
nascer do bebê foi categorizado como: [quartil inferior (47,5cm ou
menos)] [presença (sim-S) ou ausência (não-N)] [sim-S ou não-N], ou
como [comprimento ao nascer maior do que 47,5cm (não quartil
inferior)] [presença (sim-S) ou ausência (não-N)] [sim-S ou não-N].

▪

Tipo de parto: vaginal avaliado como [presença (sim-S) ou ausência
(não-N)] [sim-S ou não-N], ou cesáreo avaliado como [presença (sim-S)
ou ausência (não-N)] [sim-S ou não-N].
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Tratamento Estatístico dos Resultados
O software utilizado para organização e qualidade dos dados foi o

Statistical Package for Social Science for Windows (SPSS), versão 19,0
(Chicago, Il, EUA) e as planilhas utilizadas para análise foram realizadas no
Microsoft Excel 2002. O mesmo SPSS também foi empregado para realizar
a maioria das análises e gráficos, e como complemento de algumas análises
também foi empregado o software StataSE 12103, 104.
O foco das análises foi investigar as relações de uma série de fatores
com o peso ao nascer das crianças, em particular seus vínculos com o peso
de nascimento das mães. Para cada fator foi observado um comportamento
assintótico tanto para o baixo peso ao nascer da criança (< 2.500 gramas)
como para o peso ao nascer criança ≥ 3.500 gramas, e para todas as
variáveis significantes. Entretanto, a característica de cada assíntota não é a
mesma, tanto em relação à sua amplitude (a de maior peso é mais suave)
como em relação a que fatores interferem em cada caso, ou seja, não
necessariamente os mesmos fatores que interferem no baixo peso ao nascer
também interferem no peso de nascimento ≥ 3.500 gramas, e vice-versa105.
Desta maneira foi necessário especificar cada um dos casos em vez
de apenas considerar os fatores dentro de um mesmo conjunto, ponderando
assim a relação de cada um com o baixo peso ao nascer da criança e depois
com o peso ao nascer da criança ≥ 3.500 gramas, em específico.
As análises de estatística descritiva das variáveis paramétricas foram
realizadas calculando-se a média, desvio-padrão e o erro-padrão, com os
resultados expressos através destes parâmetros. Para as variáveis
quantitativas booleanas (presença ou ausência de determinado parâmetro)
foram

calculadas

frequências

absolutas

e

relativas.

Para

testar

a

homogeneidade de grupos em relação às proporções foi utilizado o teste
de Chi-quadrado (chi2) de Pearson ou o teste exato de Fisher103, 104.
A primeira análise realizada foi a de medir diretamente o chi² para cada
fator em separado, assim descobrimos quais são as variáveis que mais se
relacionam sozinhas com o baixo peso ao nascer da criança ou com o peso
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de nascimento da criança ≥ 3.500 gramas. O chi² é um resultado de base e foi
considerado como significativo qualquer resultado abaixo de 0,05, valores
próximos do um (1) tendem a indicar uma relação mais fraca enquanto que
valores próximos do zero (0) tendem para uma relação mais forte105.
O segundo passo foi o de medir o Spearman's Rho, esta análise
divide cada um dos fatores em rankings quando necessário e mede a
característica monótona da curva de peso ao nascer com cada um dos
fatores, ou seja, ela mede o poder da correlação entre os fatores com o peso
da criança ao nascer independente da característica da curva. O resultado
do Spearman's Rho indica que quanto mais próximo do zero, menor será a
força da relação, e quanto mais próximo do +1 ou do -1 maior será a força, o
sinal positivo indica que as variáveis estão diretamente correlacionadas,
enquanto o sinal negativo indica que estão inversamente correlacionadas105.
O terceiro passo foi uma análise de razão de possibilidades OR (odds
ratio), nesse caso encontramos valores que para a mesma amostra podem
ser comparados entre si, além do valor do OR temos para cada fator um
intervalo de confiança, nesse caso sempre que o número um (1) estiver
dentro do intervalo de confiança não podemos observar relação entre o fator
e o baixo peso ao nascer da criança (ou peso ao nascer da criança ≥ 3.500
gramas). Para a análise de OR existe uma simetria ao redor do valor um (1)
de acordo com a maneira com que ordenamos cada fator, então o esperado
é que quando medimos a relação com baixo peso ao nascer, os fatores
indiquem um determinado OR, mas quando a medida é inversa, para o peso
ao nascer ≥ 3.500 gramas, o esperado é que os mesmos fatores sejam
equivalentes a 1/OR, na hipótese de um mesmo fator interferir diretamente
no baixo peso de nascimento e inversamente no peso ao nascer ≥ 3.500
gramas, desta maneira quando um dos fatores tem uma correlação inversa
com o peso (ou seja, a ausência do fator tem uma correlação direta) é
calculado 1/OR para que possa ser comparado com os demais fatores 105.
Modelos regressivos foram usados na fase de investigação de dados,
mas não foram empregados porque eles tem como resultado a relação de
cada um dos fatores com os pesos ao nascer em geral, entretanto
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constatamos ao avaliar cada fator com cautela que nem todos os fatores de
baixo peso ao nascer da criança, também interferem no peso de nascimento
da criança ≥ 3.500 gramas, além disso, não necessariamente um fator que
interfere

diretamente

no

baixo

peso

de

inversamente no peso ao nascer ≥ 3.500 gramas

nascimento

vai

interferir

105

.

Além disso, se usarmos modelos regressivos deve-se escolher com
cautela a curva para cada fator, já que alguns deles se aproximam de uma
linear ou logística, como o comprimento da criança ao nascer, e outros estão
presentes em apenas uma das extremidades, como o tipo do parto da
criança, o que seria uma logística degenerada, ainda, outras apresentam
comportamento em forma de “U”105.

4.10 Aspectos éticos
O Projeto de Pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo sob o Registro
CEP-HU/USP 1114/11- SISNEP CAAE 0017.0.198.000-11, de acordo com a
Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (Apêndice).
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O grupo materno do estudo se encontra caracterizado na Tabela 1a e
Tabela 1b.
Tabela 1a. Caracterização dos aspectos maternos dos binômios mães-crianças
(mães nascidas entre 1972-1998)
Idade gestacional (IG)

n=452

%

Termo

430

95,1

Pré-termo/Pós-termo

22

4,9

n=773

%

< 2.500

62

8,0

2.500 a < 3.500

567

73,4

≥ 3.500

144

18,6

n=773

%

≤ 19 e ≥ 35

229

29,6

20 a < 35

544

70,4

n=771

%

EFC/EFI

413

53,6

EMC

311

40,3

ESC/ESI

47

6,1

n=770

%

Tabagismo

117

15,2

Consumo de álcool

34

4,4

Consumo de drogas

14

1,8

n=773

%

Primíparas

454

58,7

Não-primíparas

319

41,3

Peso ao nascer (g)

Idade no parto (anos)

Escolaridade

Hábitos

Paridade
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Tabela 1b. Caracterização dos aspectos maternos dos binômios mães-crianças
(mães nascidas entre 1972-1998)
Pré-natal

n

%

Ausência de pré-natal

9 (763)

1,2

Doenças na gestação

n

%

Hipertensão arterial

55 (763)

7,2

Diabetes mellitus gestacional

7 (762)

0,9

Infecção do trato urinário

220 (762)

28,9

Leucorréia

161 (762)

21,1

Outras infecções

55 (762)

7,2

Anemia

32 (762)

4,2

Oligoâmnio ou Polidrâmnio

23 (763)

3,0

Depressão

10 (764)

1,3

Outras doenças

112 (764)

14,7

n

%

Estatura na gestação quartil inferior

221 (752)

29,4

IMC ≥ 25,0 kg/m2

222 (628)

35,4

n

%

421 (610)

69,0

242 (610)

39,6

179 (610)

29,4

Antropometria da gestante

Ganho de peso na gestação
Inadequado
Insuficiente
Excessivo

O grupo materno mostrou que 94,0% das mulheres nasceram na
cidade de São Paulo, sendo que 83,8% dos partos ocorreram no HU-USP. A
média do peso ao nascer das mães foi de 3.110g, com desvio-padrão (DP)
de 463g. Não foi possível obter a informação da IG de 71,0% das mães, e
das que foi possível obter, 95,1% delas nasceram a termo. A idade das mães
na data do nascimento dos filhos variou de 12 a 40 anos, sendo que 29,0%
delas tinham idade menor ou igual a 19 anos.
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Quanto à escolaridade materna, 40,3% concluíram o ensino médio e
2,0% o ensino superior.
Em relação aos hábitos maternos, 82,0% das mães não eram tabagistas
e não consumiam álcool e drogas, 15,2% eram tabagistas, e 3,0% delas além
do tabagismo também eram usuárias de álcool e/ou outras drogas.
A prevalência de abortos chegou a 14,0%, sendo de um a três abortos.
Os dados sobre as doenças durante a gestação mostraram que 28,9%
das mães tiveram Infecção do Trato Urinário (ITU), seguidos de 21,1% de
Leucorréias, e Outras infecções (7,2%), com maior prevalência da cultura
positiva para o Streptococcus do grupo B (n=26/55) e diagnóstico de
Pielonefrites (n=11/55). Dentre as Outras doenças descritas observou-se
maior prevalência da Asma, Bronquite e Rinite Alérgica (n=19/112).
Das mães investigadas, em 752 havia informação nos prontuários
maternos quanto à estatura na gestação, sendo que 29,4% delas apresentaram
estatura inferior a 157cm (quartil inferior); e 21,7% estatura acima de 166cm
(quartil superior).
A média do IMC pré-gestacional materno foi de 24,1 Kg/m2 com desvio
padrão de 4,5 Kg/m2. Em relação ao estado nutricional pré-gestacional, 5,3%
das mães apresentaram IMC < 18,5 Kg/m2; 59,4% IMC entre 18,5 Kg/m2 a
24,9 Kg/m2; 24,4% IMC entre 25,0 Kg/m2 a 29,9 Kg/m2; e 11% IMC ≥ 30,0 Kg/m2.
O ganho de peso na gestação foi inadequado em 69,0% delas, sendo
que 39,6% apresentaram ganho de peso insuficiente e 29,4% ganho de peso
excessivo no decorrer da gestação.
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O grupo de crianças do estudo se encontra caracterizado na Tabela 2.
Tabela 2. Caracterização dos aspectos das crianças dos binômios mães-crianças
(crianças nascidas entre 1999-2014)
Gênero

n=773

%

Feminino

399

51,6

Masculino

374

48,4

Idade gestacional

n=773

%

771

99,7

Pós-termo

2

0,3

Peso ao nascer (g)

n=773

%

< 2.500

27

3,5

2.500 a < 3.500

541

70,0

≥ 3.500

205

26,5

Comprimento ao nascer (cm)

n=732

%

≤ 47,5 (quartil inferior)

187

25,5

n=772

%

Vaginal

527

68,3

Cesáreo

245

31,7

Termo

Tipo de parto

No grupo de crianças predominou o gênero feminino, com 51,6% dos
casos. A IG foi maior ou igual a 37 semanas e 0 dia a 41 semanas e 6 dias
(termo) em 99,7% das crianças; com peso de nascimento entre 2.500g a
3.500g em 70,0% delas. A média do peso ao nascer das crianças foi de
3.242g, com desvio-padrão (DP) de 421g.
As médias e desvios-padrão do peso ao nascer dos grupos maternos e
de crianças dos binômios mães-crianças estão apresentados na Tabela 3.
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Tabela 3. Médias de peso de nascimento e desvios-padrão dos binômios mãescrianças
Variável

Média (g)

Desvio-Padrão (g)

Mães (n=773)

3.110

463

Crianças no geral (n=773)

3.242

421

Crianças do gênero feminino (n=399)

3.189

408

Crianças do gênero masculino (n=374)

3.298

427

A diferença entre gerações, ou seja, entre as mães e as filhas
mulheres, foi em média, de +79g para a geração de filhas, conforme
mostrado na Tabela 3.
A diferença de peso por gênero entre os filhos homens e filhas
mulheres, em média, foi de +109g para os meninos, conforme mostrado na
Tabela 3.
Ao considerar os dados escalares do peso ao nascer da mãe e peso
ao nascer de seus filhos, existe uma tênue correlação entre o peso da mãe
ao nascer e o peso de nascimento de seus filhos, com Spearman’s Rho
0,272 – sig < 0,001 2-tailed como métrica de monotonicidade, e Pearson’s
0,271 – sig < 0,001 2-tailed como métrica de linearidade.
Porém, ao categorizar o peso ao nascer em faixas críticas, menor que
2.500g ou igual ou maior que 3.500g, não foi possível observar a relação
entre o baixo peso ao nascer das mães e o baixo peso ao nascer de seus
filhos, evidenciado pelo teste de Fisher, sig = 0,264*, como mostrado na
Tabela 4. Entretanto, se observou correlação entre o peso ao nascer das
mães ≥ 3.500g e o peso ao nascer de seus filhos ≥ 3.500g, segundo o teste
de Pearson e Chi2, sig <0,001, apresentado na Tabela 5.
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Tabela 4. Estudo do baixo peso ao nascer da criança (< 2.500g) – Grupo I
Chi2

Spearman's
Rho

OR

OR
lower

OR
upper

PN1 materno < 2.500g

0,264*

0,048

2,1

0,7

6,2

PN1 materno ≥ 3.500g

0,126*

-0,058

2,6

0,8

8,6

Extremos da idade materna no
parto2

0,750*

0,006

1,1

0,3

3,7

Fumo3

0,114

0,057

2,0

0,8

4,9

Álcool3

1,000*

-0,007

1,2**

0,2

9,2

Drogas3

0,083*

0,080

4,9

1,0

23,0

Hipertensão arterial3

1,000*

0,001

1,0

0,2

4,5

Diabetes3

1,000*

-0,018

-

-

-

ITU3

0,823

-0,008

1,1**

0,5

2,7

Leucorréia3

0,804

0,009

1,1

0,4

2,8

Outras infecções3

0,248*

-0,052

-

-

-

Anemia3

1,000*

-0,003

1,1**

0,1

8,4

0,555*

0,009

1,3

0,2

10,0

0,025

0,081

2,6

1,1

6,0

1,000*

-0,022

-

-

-

Estatura materna na gestação no
quartil inferior

0,323

0,036

1,5

0,7

3,3

IMC pg materno4 <18,5

1,000*

-0,005

1,17**

0,15

8,85

IMC pg materno4 ≥25,0

0,927

0,003

1,04

0,45

2,41

IMC pg materno4 ≥30,0

0,296*

0,038

1,79

0,6

5,34

Comprimento ao nascer da
criança no quartil inferior

0*

0,287

28,6

8,5

96,2

269-273 dias de gestação5

0,002

0,113

3,2

1,5

7,0

Parto cesáreo da criança

0,306

0,037

1,5

0,7

3,3

Variáveis

Oligoâmnio3 ou Polidrâmnio3
Outras doenças

3

Depressão materna

3

(*) Considerar Fisher.
(**) Com homogenização do sinal, ou seja se OR<1, então considerar OR = 1/OR.
(-) Célula com zero ocorrências, OR indefinido.
1
PN = peso ao nascer materno em gramas.
2
Idade materna categorizada em ≤ 19 anos e ≥ 35 anos.
3
Hábitos e doenças maternas durante a gestação.
4
2
IMC pg materno = Índice de Massa Corpórea pré-gestacional materno em Kg/m .
5
269-273 dias de gestação = Idade gestacional da criança de 38 semanas e 3 dias a 39
semanas e 0 dia.
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Tabela 5. Estudo do peso ao nascer da criança ≥ 3.500g – Grupo II
Variáveis

Chi2

Spearman
's Rho

OR

PN1 materno < 2.500g

0,026

-0,08

0,4

0,2

0,9

0

0,142

0,5**

0,3

0,7

Extremos da idade materna no
parto2

0,174

0,038

0,7**

0,4

1,2

Fumo3

0,011

-0,091

0,5

0,3

0,9

Álcool3

0,415

-0,029

0,7

0,3

1,6

0,129*

-0,06

0,2

0,03

1,6

0,483

0,038

0,8**

0,4

1,5

0,088*

0,066

0,3**

0,06

1,2

ITU

0,693

-0,014

0,9

0,7

1,3

Leucorréia3

0,082

0,063

0,7**

0,5

1,0

Outras infecções3

0,231

-0,043

0,7

0,3

1,3

0,572

0,021

0,8**

0,4

1,7

0,695

0,038

0,8**

0,3

2,1

Outras doenças3

0,253

0,041

0,8**

0,5

1,2

Depressão materna3

0,070*

-0,07

-

-

-

Estatura materna na gestação no
quartil inferior

0,406

-0,030

0,9

0,6

1,2

IMC pg materno4 <18,5

1

PN materno ≥ 3.500g

Drogas3
Hipertensão arterial
Diabetes

3

3

3

3

Anemia

3

Oligoâmnio ou Polidrâmnio

3

OR
OR
lower upper

0,068*

-0,069

2,70**

0,94

7,81

4

0,013

0,09

1,54

1,01

2,17

4

IMC pg materno ≥30,0

0

0,137

2,58

1,56

4,26

Comprimento ao nascer da criança
no quartil inferior

0*

-0,305

0,05

0,02

0,1

269-273 dias de gestação5

0

-0,142

0,4

0,3

0,6

Parto cesáreo da criança

0

0.132

0,5**

0,4

0,8

IMC pg materno ≥25,0

(*) Considerar Fisher.
(**) Com homogenização do sinal, ou seja, se OR>1, então considerar OR = 1/OR. A
orientação foi invertida por convenção, já que o esperado para algumas variáveis é o
contrário do baixo peso ao nascer, como comprimento ao nascer e a idade gestacional.
(-) Célula com zero ocorrências, OR indefinido.
1
PN = peso ao nascer materno em gramas.
2
Idade materna categorizada em ≤ 19 anos e ≥ 35 anos.
3
Hábitos e doenças maternas durante a gestação.
4
2
IMC pg materno = Índice de Massa Corpórea pré-gestacional materno em Kg/m .
5
269-273 dias de gestação = Idade gestacional da criança de 38 semanas e 3 dias a 39
semanas e 0 dia.
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No estudo temos 711 casos de mães que não nasceram com baixo
peso, sendo que 3,2% deste grupo tiveram filhos com baixo peso ao nascer.
Já para o grupo de 62 mães que nasceram com baixo peso, temos 6,5% dos
filhos também com baixo peso de nascimento. Esta correlação não foi
significante, como mostrado na Tabela 4.
Na análise dos 144 casos de mães que nasceram com peso ≥ 3.500g,
39,6% delas também tiveram filhos com peso ao nascer ≥ 3.500g. Já para o
grupo de 629 casos de mães que não nasceram com peso ≥ 3.500g, apenas
23,5% delas tiveram filhos com peso de nascimento ≥ 3.500g. Esta correlação
foi significante (Tabela 5).
Das variáveis analisadas o baixo peso ao nascer da criança (< 2.500g)
apresentou forte correlação com o seu comprimento ao nascer menor ou
igual que 47,5cm (quartil inferior), com Fisher 0*; Spearman´s Rho 0,287;
OR 28,6 e OR lower 8,5; com inferência de causalidade lógica, já que, se a
criança tem menor comprimento ao nascer é possível esperar que tenha
menos massa corpórea, e vice-versa.
Também se verificou significância acentuada entre o baixo peso ao
nascer da criança (< 2.500g) e o menor tempo de IG. Desse modo, dez a
quatorze (10 a 14) dias a mais nas 37 semanas de IG, ou seja, 269 a 273
dias de IG ou 38 semanas e 3 dias a 39 semanas e 0 dia de IG, é relevante
no sentido de que a criança nasça com maior peso de nascimento (Chi2 sig
0,002; Spearman´s Rho 0,113; OR 3,2 e OR lower 1,5).
O baixo peso ao nascer da criança (< 2.500g) apresentou leve
correlação com Outras doenças na gestação, com Chi2 sig 0,025; Spearman´s
Rho 0,081; OR 2,6 e OR lower 1,1, e com Uso de drogas na gestação,
evidenciado no Fisher 0,083*; Spearman´s Rho 0,080; OR 4,9 e OR lower 1,0.
Não houve correlação alguma do baixo peso ao nascer da criança (<
2.500g) com o baixo peso ao nascer materno (< 2.500g), Fisher 0,264*;
Spearman´s Rho 0,048; OR 2,1 e OR lower 0,7; com a estatura materna na
gestação no quartil inferior (< 157cm), Chi2 sig 0,323; Spearman´s Rho 0,036;
OR 1,5 e OR lower 0,7 e com o IMC pré-gestacional materno < 18,5 Kg/m2,
Fisher 1,000*; Spearman´s Rho -0,005; OR 1,17** e OR lower 0,15;
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assim como com a Hipertensão arterial materna durante a gestação, Fisher
1,000*; Spearman´s Rho 0,001; OR 1,0 e OR lower 0,2, com a faixa entre
OR lower e OR upper bastante extensa, o que denota uma amostra
insuficiente de mães com Hipertensão arterial para a análise.
Também não houve correlação do baixo peso ao nascer da criança
com a presença de ITU, Leucorréia e Outras infecções, como mostrado no
Chi2 sig 0,823/0,804; Fisher 0,248*; Spearman´s Rho -0,008/0,009/-0,052;
OR 1,1**/1,1/indefinido e OR lower 0,5/0,4/indefinido.
Como mostra a Tabela 5, o peso ao nascer da criança ≥ 3.500g
apresentou forte correlação com o peso ao nascer materno ≥ 3.500g,
evidenciado com Chi2 sig 0; Spearman´s Rho 0,142; OR 0,5** e OR upper
0,7, e com o parto cesareano, Chi2 sig 0; Spearman´s Rho 0,132; OR 0,5** e
OR upper 0,8.
O peso ao nascer da criança ≥ 3.500g também apresentou forte
correlação com o IMC pré-gestacional materno ≥ 25,0 Kg/m2, com Chi2 sig
0,013; Spearman´s Rho 0,09; OR 1,54 e OR upper 2,17, e IMC prégestacional materno ≥ 30,0 kg/m2 com Chi2 sig 0; Spearman´s Rho 0,137;
OR 2,58 e OR upper 4,26.
A correlação direta de todo o espectro de IMC, também sem os cortes
de faixas críticas para o peso ao nascer, uma vez que ambos são grandezas
escalares, mostrou um Spearman´s Rho 0,210, bastante significativo, com a
força da correlação na parte superior das escalas e com uma distribuição
mais difusa no baixo peso ao nascer e um pouco mais concentrada em
pesos maiores ao nascer, como apresentado no Gráfico 1.
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Gráfico 1. Correlação do IMC pré-gestacional materno e peso ao nascer da criança
de cada binômio mãe-criança

O peso ao nascer da criança ≥ 3.500g mostrou forte correlação com o
comprimento ao nascer da criança maior que 47,5cm, identificado por Fisher
0*; Spearman´s Rho -0,305; OR 0,05 e OR upper 0,1, e com a IG igual ou
maior que 38 semanas e 3 dias a menor ou igual 39 semanas e 0 dia, dez a
quatorze (10 a 14) dias a mais nas 37 semanas de IG, evidenciado pelo Chi2
Sig 0; Spearman´s Rho -0,142; OR 0,4 e OR upper 0,6.
A análise identificou tênue correlação entre o peso ao nascer da
criança ≥ 3.500g com o peso ao nascer materno > 2.500g, Chi2 sig 0,026;
Spearman´s Rho -0,08; OR 0,4 e OR upper 0,9, e com a ausência do
Tabagismo na gestação, Chi2 sig 0,011; Spearman´s Rho -0,091; OR 0,5 e
OR upper 0,9.
Não houve correlação do peso ao nascer da criança ≥ 3.500g com o
diagnóstico médico de Diabetes na gestação, Fisher 0,088*; Spearman´s
Rho 0,066; OR 0,3** e OR upper 1,2.
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A Tabela 6 mostra que como observado com o peso ao nascer da
criança < 2.500g, o comprimento ao nascer da criança ≤ 47,5cm (quartil
inferior) também apresentou forte correlação com a IG menor que 38
semanas e 3 dias a 39 semanas e 0 dia, Chi2 sig 0; Spearman´s Rho 0,134;
OR 2,0 e OR lower 1,4. O comprimento ao nascer da criança no quartil
inferior também mostrou forte correlação com o Uso de drogas durante a
gestação, Chi2 sig 0,004; Spearman´s Rho 0,105; OR 4,3 e OR lower 1,5.
O comprimento ao nascer da criança ≤ 47,5cm mostrou forte
correlação com mães que nasceram com peso < 3.500g, com Chi2 sig 0;
Spearman´s Rho -0,154; OR 3,2** e OR lower 1,8.
O comprimento ao nascer da criança ≤ 47,5cm (quartil inferior)
mostrou tênue correlação com a estatura materna na gestação menor que
157cm (quartil inferior), Chi2 sig 0,012; Spearman´s Rho 0,091; OR 1,6 e OR
lower 1,1; e com o Tabagismo na gestação, Chi2 sig 0,012; Spearman´s Rho
0,091; OR 1,7 e OR lower 1,1.
Não houve correlação do comprimento ao nascer da criança ≤ 47,5cm
com Hipertensão arterial durante a gestação, Chi2 sig 0,713; Spearman´s
Rho -0,013; OR 1,1** e OR lower 0,6; com ITU, Leucorréias e Outras
infecções, Chi2 sig 0,606/0,875/0,181; Spearman´s Rho 0,019/0,006/-0,048;
OR 1,1/1,0/1,6** e OR lower 0,8/0,7/0,8; e com o Uso de álcool durante a
gestação, Chi2 sig 0,619; Spearman´s Rho -0,018; OR 1,2** e OR lower 0,5.
De acordo com a Tabela 6 as correlações em relação ao
comprimento ao nascer da criança ≤ 47,5cm são similares às de peso ao
nascer da criança < 2.500g, uma vez que ambas as variáveis são fortemente
correlacionadas. Contudo, devido à distribuição da amostra, os dados de
comprimento ao nascer da criança ≤ 47,5cm se distribuem de maneira um
pouco mais suave que as faixas de baixo peso ao nascer, gerando
resultados mais robustos. Porém as conclusões são as mesmas, a não ser
pelo peso ao nascer materno ≥ 3.500g, que se mostrou significante no
sentido de reduzir a chance do filho nascer com comprimento ≤ 47,5cm.
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Tabela 6. Estudo do comprimento ao nascer da criança ≤ 47,5cm – Grupo III
Variáveis

Chi2

Spearman's
Rho

OR

OR
lower

OR
upper

PN1 materno < 2.500g

0,757

0,011

1,1

0,6

2,0

PN1 materno ≥ 3.500g

0

-0,154

3,2**

1,8

5,7

Extremos da idade materna no parto2 0,175

0,049

1,4

0,9

2,4

Fumo3

0,012

0,091

1,7

1,1

2,6

Álcool3

0,619

-0,018

1,2**

0,5

2,9

Drogas3

0,004

0,105

4,3

1,5

12,6

Hipertensão arterial3

0,713

-0,013

1,1**

0,6

2,2

Diabetes3

0,673*

0,011

1,3

0,2

6,7

ITU3

0,606

0,019

1,1

0,8

1,6

Leucorréia3

0,875

0,006

1,0

0,7

1,6

Outras infecções3

0,181

-0,048

1,6**

0,8

3,4

Anemia3

0,395*

-0,040

1,7**

0,7

4,5

Oligoâmnio3 ou Polidrâmnio3

0,205

0,046

1,7

0,7

4,2

Outras doenças3

0,425

0,029

1,2

0,8

1,9

Depressão materna3

0,262*

0,043

2,1

0,6

7,7

Estatura materna na gestação no
quartil inferior

0,012

0,091

1,6

1,1

2,2

0

0,134

2,0

1,4

2,9

0,672

-0,015

1,1**

0,8

1,6

269-273 dias de gestação4
Parto cesáreo da criança

(*) Considerar Fisher.
(**) Com homogenização do sinal, ou seja. se OR<1 então fazer OR = 1/OR.
(-) Célula com zero ocorrências, OR indefinido.
1
PN = peso ao nascer materno em gramas.
2
Idade materna categorizada em ≤ 19 anos e ≥ 35 anos.
3
Hábitos e doenças maternas durante a gestação.
4
269-273 dias de gestação = Idade gestacional da criança de 38 semanas e 3 dias a 39
semanas e 0 dia.
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O grupo de mães nasceu entre os anos de 1972 a 1998, sendo que
83,8% delas na mesma maternidade de nascimento dos seus filhos,
constituindo uma amostra final de 773 binômios mães-crianças. O restante
dos pesos de nascimento das mães (16,2%) foi obtido por meio de cópia do
documento da maternidade de origem no prontuário da criança, totalizando
76 maternidades distribuídas pelo território brasileiro. Todas as crianças e
94,0% das mães nasceram na cidade de São Paulo, o que tornou a amostra
homogênea.
A maternidade do HU-USP nos forneceu 100,0% dos pesos de
nascimento das crianças e 83,8% dos pesos maternos ao nascer, o que
possibilitou para esse estudo uma população com o registro dos dados em
prontuários com a mesma sistematização. Observou-se que os instrumentos
utilizados para as informações antropométricas neonatais e maternas e
sócio-demográficas

pré-gestacionais

e

gestacionais

passaram

por

modificações entre o primeiro ano de nascimento das mães (1972) até o ano
mais recente de nascimento dos filhos (2014), no que diz respeito ao
aumento do número de informações, porém o processo de registro e
organização dos dados é semelhante, com o dado preciso do peso de
nascimento em gramas presente tanto na Ficha Obstétrica como na Ficha do
Recém-Nascido.
No Brasil há estudos locais, por exemplo, na cidade de Pelotas, ao sul
do país, com a vantagem de contar com uma coorte de nascimentos que se
iniciou no ano de 1982, quando 2.876 mulheres nascidas vivas têm sido
acompanhadas por anos, sendo que 16% delas já havia tido pelo menos um
filho vivo em 2001106. O estudo brasileiro intergeracional de Vélez et al. 27,
utilizou os dados registrados de peso ao nascer de 794 mulheres nascidas
vivas e únicas da coorte original de Pelotas; entretanto 25% da informação
do peso de nascimento do descendente desse estudo foi recordado
pela mãe.
Amplos estudos em países desenvolvidos sobre a intergeracionalidade
do peso ao nascer humano, com grandes amostras de binômios mãescrianças,

conseguem

ainda

utilizar

bancos

de

dados

nacionais
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sistematizados nas suas investigações, como os estudos de Emanuel et
al.107 e Hennessy e Alberman42 que analisam o peso de nascimento de duas
gerações da coorte britânica de nascimentos de 1958, com seguimento dos
membros até os 23 anos107 e 33 anos de idade42. Recentes investigações
suecas também utilizam registros médicos de nascimento nacionais
contendo informações sistematizadas de 98% de todos os nascimentos
ocorridos na Suécia desde 1973, com disponibilidade da informação do peso
ao nascer tanto do bebê quanto da mãe82, 83.
Cabe ressaltar que investigações clássicas entre gerações analisam
pesos ao nascer maternos referidos48,

108, 109

, ou até mesmo os pesos de

nascimento tanto da mãe como do recém-nascido recordados pela mãe110,
diferente dos dados do presente estudo que possui todos os pesos de
nascimento documentados, assim como o trabalho indiano de Veena et al.38,
que utilizou fonte de dados de peso ao nascer de mães e filhos provenientes
de prontuários hospitalares.
Interessante

comentar

que

estudos

que

utilizam

dados

de

prontuários38, 111 apresentam amostras bem menores do que os trabalhos em
países desenvolvidos que utilizam fontes nacionais de peso ao nascer42, 107.
A escolha em estudar as relações entre o peso ao nascer materno, ao
invés do peso ao nascer paterno, no peso de nascimento do descendente
está de acordo com evidências encontradas em desenhos multigeracionais
que confirmam as influências do peso de nascimento mais fortemente
transmitidas através da linhagem materna26,

36

. Tem sido sugerido que a

menor influência paterna pode refletir a não paternidade em alguns casos69,
porém estudos em macacos rhesus controlaram cuidadosamente a
reprodução

e

encontraram

resultados

semelhantes112.

As

relações

intergeracionais no peso ao nascer parecem ser mais fortes entre mães e
filhas113. Nessa perspectiva a nossa escolha foi estudar as mães e os
seus descendentes.
A média do peso ao nascer das mães estudadas foi de 3.110 gramas,
com desvio-padrão (DP) de 463 gramas, semelhante a média de 3.160
gramas encontrada no estudo de Monteiro et al. (2000) na cidade de
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São Paulo, realizado no mesmo período de nascimento do grupo materno
dessa investigação114.
Não se obteve a informação da IG de 71,0% das mães, entretanto a
literatura mostra que é mais importante o peso ao nascer da mãe do que a sua
idade gestacional na correlação com o peso de nascimento do descendente.
Estudos identificaram que mães que nasceram com baixo peso têm um
aumento significativo do risco de ter um recém-nascido com baixo peso107, 108,
115

, porém as mães nascidas prematuras, não apresentaram aumento do risco

de ter um bebê pré-termo108, o que sugere que as associações intergeracionais
no peso ao nascer podem ser em grande parte impulsionadas pelo crescimento
do feto, e não pelo seu tempo de gestação37, 107. A investigação intergeracional
de Alberman et al.116 identificou uma associação negativa entre a IG materna e
o peso ao nascer do descendente, em concordância com Magnus et al., que
não encontraram correlação entre as IGs das mães e dos seus primeiros filhos,
sugerindo baixa herdabilidade da idade gestacional23.
A idade das mães variou de 12 a 40 anos, sendo que 29,0% delas
tinham idade menor ou igual a 19 anos. A idade materna é importante na
determinação do peso ao nascer do descendente, estudos demonstram que
adolescentes apresentam maior probabilidade de terem filhos pequenos
para a idade gestacional47, 117.
Quanto à escolaridade materna, 53,6% tinham o ensino fundamental
incompleto ou completo, em acordo com o estudo de Monteiro na cidade de
São Paulo, onde 54,9% tiveram até sete anos de escolaridade 114.
Em relação aos hábitos maternos, 15,2% eram tabagistas, e 3,0%
delas além do tabagismo também eram usuárias de álcool e/ou outras
drogas. Existe uma associação entre a presença do tabagismo na gestação
e outros hábitos como o abuso de drogas118. O hábito tabágico materno é
correlacionado tanto com o aumento da incidência do filho pequeno para a
idade gestacional quanto do filho grande para a idade gestacional 21.
Segundo De Stavola et al. fatores sociodemográficos e comportamentais
contribuem moderadamente, mas significativamente para as correlações do
peso ao nascer entre gerações41.
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Os dados sobre as doenças durante a gestação mostram que 28,9%
das mães tiveram ITU, seguidos de 21,1% de Leucorréias, e Outras
infecções (7,2%), com maior prevalência da cultura positiva para o
Streptococcus do grupo B (n=26/55) e diagnóstico de Pielonefrites (n=11/55).
Dentre as Outras doenças descritas observou-se maior prevalência da
Asma, Bronquite e Rinite Alérgica (n=19/112). Essas situações na gestação
estão relacionadas com o baixo peso ao nascer18, 119.
Em relação à anemia, 4,2% das mães apresentaram anemia ferropriva
durante a gestação. Correlação positiva foi encontrada entre o peso fetal e
concentração de hemoglobina materna durante o primeiro trimestre da
gestação (p 0,025). A anemia pode alterar o crescimento fetal devido
insuficiente fluxo de oxigênio para o tecido placentário, ou por ser um
indicador indireto da deficiência na nutrição materna120.
A associação entre a estatura materna e o peso ao nascer da criança
está bem fundamentada117, 121, 122, com a relação da mãe de baixa estatura
apresentando maior tendência a ter filhos com baixo peso ao nascer.
Das mães investigadas, 29,4% delas apresentaram estatura inferior a
157cm (quartil inferior). Mães que são mais baixas podem ter altura
menor por desnutrição crônica, e perpetuar essa altura menor na prole
pelas dimensões uterinas restritas, com diminuição do crescimento fetal
do descendente121.
A média do IMC pré-gestacional materno foi de 24,1Kg/m2 com desvio
padrão de 4,5 Kg/m2, com apenas 59,4% das mães com IMC saudável.
Observou-se que 5,3% das mães tinham baixo peso, com IMC menor
que 18,5 Kg/m2; 35,4% excesso de peso e 11% obesidade no período
pré-gestacional. Estudo brasileiro recente mostrou prevalência de excesso
de peso pré-gestacional em 34,7%123.
O ganho de peso na gestação foi inadequado em 69,0% das mães do
nosso estudo, sendo que 39,6% apresentaram ganho de peso insuficiente e
29,4% ganho de peso excessivo no decorrer da gestação. Estudo realizado
em seis capitais brasileiras encontrou prevalência de 19,2% de sobrepeso e
de 5,5% de obesidade em gestantes124. A obesidade na gestação acarreta
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diversas complicações maternas, fetais e perinatais. Gestantes obesas
sofrem alterações que podem aumentar o risco de complicações maternas,
tais como, aumento do risco para diabetes mellitus gestacional, síndromes
hipertensivas (hipertensão crônica e pré-eclâmpsia), ITU, parto induzido e
cesarianas,

hemorragia

pós-parto,

infecção

puerperal

e

doença

tromboembólica82, 124. Também se observa nas gestantes obesas maior risco
de óbito fetal, má-formação congênita e macrossomia fetal. Por sua vez, a
macrossomia fetal leva a consequências como menor índice de Apgar,
desproporção

cefálo-pélvica,

tocotraumatismo,

hipoglicemia

neonatal,

miocardiopatia hipertrófica, trombose vascular, distúrbios respiratórios e
aumento da morbimortalidade82, 124.
Nesse estudo tivemos 31,7% de partos cesareanos, abaixo da média
nacional de 47,0%, o que pode estar relacionado à nossa população ser
proveniente de um hospital de atenção secundária a saúde 125. Estudo em
um grande hospital de ensino norte americano encontrou um aumento das
taxas de partos cesáreos de 26% no ano 2006 para 36,5% no ano 2009126.
No nosso estudo a média do peso ao nascer das crianças (3.242
gramas) foi maior que a média do peso ao nascer materno (3.110 gramas),
com a consideração de que as médias dos pesos de nascimento dos grupos
de crianças e mães foram semelhantes as 3.160 gramas encontradas no
estudo de Monteiro et al. (2000) na cidade de São Paulo114, e às 3.168
gramas identificadas no estudo de Moraes et al. nos nascidos em 2003 no
Rio Grande do Sul127. Uma revisão de 14 estudos em países desenvolvidos
analisou as correlações do peso de nascimento entre gerações e descobriu
que, para cada 100 gramas no aumento do peso ao nascer materno, houve
um incremento de 10-20 gramas no peso de nascimento do descendente60.
Os resultados na Guatemala sugerem uma relação mais forte, para cada
100 gramas no aumento do peso ao nascer da mãe, o peso ao nascer prole
sofreu um incremento de 29 gramas, ajustado para vários fatores de
confusão60. No Brasil, foi encontrado resultado semelhante, para cada 100
gramas no aumento do peso ao nascer materno, houve um incremento de
21 gramas no peso de nascimento do descendente27.
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A comparação entre o peso ao nascer entre as gerações de mães e
filhas mostrou a diferença em média de 79 gramas, com as meninas
nascendo mais pesadas do que suas mães. Veena et al. também
identificaram um aumento no peso ao nascer entre gerações de mulheres no
sul da Índia, com o peso de nascimento das filhas sendo 104 gramas maior
que o peso ao nascer materno38. O aumento no peso ao nascer dos recémnascidos durante as últimas décadas também tem sido observado nas
populações norte-americana128, européia129, australiana130, e chinesa131.
A evidência da diferença de peso por gênero dos filhos homens e
filhas mulheres de +109 gramas em média para os meninos do nosso
estudo, está em concordância com as curvas de Lubchenco et al. 132 e
Alexander et al.7. Tal diferença foi também verificada no estudo indiano de
Kumar et al. que mostrou os meninos sendo 45 gramas mais pesados do
que as meninas, com peso médio de nascimento de 2.889 gramas a 2.934
gramas na população indiana, bem menor do que a média encontrada na
nossa população91.
Estudos em populações de países em desenvolvimento identificaram
o peso ao nascer materno sendo determinante no peso ao nascer do
descendente38,

39

, ao passo que o nosso estudo encontrou uma tênue

correlação entre o peso da mãe ao nascer e o peso de nascimento dos
descendentes.
Pelo fato dos pesos de nascimento das crianças e das mães não
obedecerem a uma distribuição normal, se considerou dois grupos distintos
para a análise em relação ao peso ao nascer da criança, o baixo peso de
nascimento, menor do que 2.500 gramas90, e o peso de nascimento igual ou
maior do que 3.500 gramas91.
O estudo do baixo peso ao nascer da criança não correlacionou o
peso de nascimento da criança menor que 2.500 gramas com o peso de
nascimento materno menor que 2.500 gramas, diferente das relações
apontadas por vários autores da transmissão intergeracional do baixo peso
ao nascer23, 39, 107, 108, 115. No Brasil, Vélez et al.27 encontraram associação do
baixo peso ao nascer materno com o baixo peso ao nascer e prematuridade
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do descendente, sendo que a causa principal da associação entre o baixo
peso ao nascer da mãe e o descendente nascer PIG foi mediada pelo peso
pré-gestacional materno. Cabe citar que no estudo de Vélez et al.

27

participaram mulheres com até 22 anos de idade, sendo que a gravidez na
adolescência está fortemente relacionada a resultados gestacionais
adversos27,

106, 133

. O baixo peso ao nascer leva a uma maior morbidade e

mortalidade, especialmente durante o primeiro ano de vida, também associado
com consequências negativas para a saúde a longo prazo, como o aumento
do risco de hipertensão e doenças cardiovasculares, resistência à insulina e
diabetes mellitus tipo 2, e mudanças na fisiologia reprodutiva134, 135. Na Índia,
a RCIU é considerada o principal fator de baixo peso ao nascer atribuído à
desnutrição materna crônica136.
O estudo do baixo peso ao nascer da criança verificou significância
acentuada entre o peso ao nascer da criança < 2.500 gramas com o menor
tempo de idade gestacional, em uma época específica da gestação. Desse
modo, permanecer no útero dez a quatorze (10 a 14) dias além de 37
semanas de IG, é um importante fator no ganho de peso do recém-nascido,
como observado na literatura137.
O baixo peso ao nascer (< 2.500 gramas) das crianças apresentou
leve correlação com o uso de drogas e Outras doenças maternas descritas
na gestação. O comprimento ao nascer da criança no quartil inferior (≤
47,5cm) mostrou forte correlação com o uso de drogas pela mãe durante a
gestação, e tênue correlação com o tabagismo na gestação. Vários estudos
na literatura demonstram a presença de doenças, hábito tabágico, e abuso
de outras drogas na gestação resultando em baixo peso ao nascer do
descendente18, 119, 138, 139.
Não foi identificada a correlação entre o baixo peso ao nascer da
criança (< 2.500 gramas) com a estatura materna na gestação no quartil
inferior (<157cm), em contraste com diversos estudos que mostraram um
maior risco do descendente nascer com baixo peso em mulheres com baixa
estatura, quando comparadas com a altura de referência 140-144. Um trabalho
brasileiro recente com 2.226 pares mães-crianças identificou que mães no

Discussão

58

primeiro quartil de estatura (≤ 152,0cm) apresentaram maior risco (42%) de
terem filhos com baixo peso ao nascer quando comparadas as mães com o
maior quartil (> 160,4cm); e ao considerar a relação entre peso ao nascer da
criança e a estatura final materna, filhos de mães com baixa estatura
pesaram ao nascer uma média de 125 gramas a menos do que os filhos de
mães mais altas (p = 0,002)145. A revisão sistemática de Han et al. revelou
que apenas estudos com dados não ajustados expressam associações entre
mulheres de baixa estatura e o maior risco de parto prematuro ou
descendentes com baixo peso o nascer. Portanto, outros fatores de
confusão podem ser responsáveis pelas tendências observadas 146.
O estudo do peso ao nascer da criança ≥ 3.500 gramas evidenciou
forte correlação entre o peso ao nascer das mães ≥ 3.500 gramas e o peso
ao nascer de seus filhos ≥ 3.500 gramas, semelhante achado foi visto no
estudo da coorte de nascimentos de Buffalo, onde Klebanoff et al.
encontraram que o peso ao nascer elevado da mãe foi o maior preditor para
recém-nascidos GIGs após controlar todos os fatores confundidores, com
mulheres que pesaram mais de 3.600 gramas ao nascer apresentando um
maior risco de ter um filho grande para a idade gestacional34. Tavares et al.
também identificaram, na cidade do Porto em Portugal, que as maiores
medias de peso ao nascer foram encontradas naqueles cujas mães
nasceram com peso maior do que 4.000 gramas147. Mais recentemente
Ahlsson et al.83 e Cnattingius et al.82 reforçaram essas evidências ao
demonstrarem o maior risco dos descendentes nascerem GIGs quando as
mães também nasceram grandes para a idade gestacional. Embora exista
uma literatura relativamente grande que correlaciona o baixo peso ao nascer
materno com o baixo peso ao nascer do bebê, poucos estudos têm
mostrado a correlação entre o peso ao nascer materno elevado e o peso ao
nascer do descendente elevado também.
No presente estudo, o peso ao nascer da criança ≥ 3.500 gramas
também apresentou forte correlação com o IMC pré-gestacional materno
≥ 25,0 kg/m2 e ≥ 30,0 kg/m2, sendo que quanto maior o IMC pré-gestacional da
mãe maior a correlação com o peso de nascimento da criança ≥ 3.500 gramas.

Discussão

59

Uma meta-análise tem associado o sobrepeso ou obesidade prégestacional ao aumento do risco para recém-nascidos GIGs e bebês com
peso de nascimento > 4.000 gramas ou macrossômicos, considerada nesse
estudo como peso ao nascer ≥ 4.500 gramas, quando comparadas às mães
que apresentaram IMC normal148. As crianças que nascem GIGs, por sua vez,
possuem maior risco de se tornarem adultos com sobrepeso ou obesidade83.
Isso pode resultar em um efeito “bola de neve”, já que a crescente proporção
de meninas que nascem GIGs são mais propensas a se tornarem adultos
com sobrepeso ou obesidade, e assim terem um maior risco para que o
descendente também nasça grande para a idade gestacional82. Janjua et al.
seguiram crianças do nascimento até os cinco anos de idade, e revelaram que
o sobrepeso e a obesidade pré-gestacional materna foram significantemente
associadas tanto ao aumento do risco para o

peso ao nascer elevado

(percentil > 85) como para a obesidade aos cinco anos de vida do
descendente4. Estudo de base populacional evidenciou que a obesidade prégestacional da mãe foi significativamente associada com um aumento do risco
de obesidade nos descendentes na idade entre cinco a dezoito anos149.
O peso ao nascer da criança ≥ 3.500 gramas apresentou forte
correlação com o parto cesareano no nosso estudo. A investigação de base
populacional de Barber et al. com 32.443 nascidos vivos encontrou as
indicações mais comuns para o parto cesareano, que incluíram em ordem de
freqüência, a distócia funcional, o rastreamento da freqüência cardíaca fetal
alterado ou indeterminado, má apresentação fetal, gestação múltipla, e a
suspeita de macrossomia fetal, sendo esta responsável por 10% do aumento
nas taxas de cesárea primária126. Estudo iraniano mais recente encontrou
87,5% de parto cesareano entre os recém- nascidos macrossômicos,
considerados como maiores que 4.000 gramas3.
Não houve correlação do peso ao nascer da criança ≥ 3.500 gramas
com o diagnóstico médico de diabetes mellitus, já que o número de mulheres
com diabetes mellitus na gestação foi pequeno (0,9%), provavelmente por se
tratar de um hospital de atenção secundária à saúde. A literatura nos fornece
que os nascidos GIGs ocorrem com mais freqüência em mães com diabetes
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mellitus durante a gestação130. Importante e curioso que os nascidos GIGs
apresentam o risco de diabetes mellitus tipo 2 na idade adulta e diabetes
mellitus nas suas gestações16, 84.
O comprimento ao nascer da criança ≤ 47,5cm (quartil inferior)
mostrou tênue correlação com a estatura materna na gestação também no
quartil inferior, < 157cm, bem como o estudo de Witter et al., cujos recémnascidos de mulheres com estatura entre 150cm a 157cm foram
simetricamente menores do que os recém-nascidos de mulheres mais
altas, entre 168cm a 175cm 150, e a investigação de Veena et al. 38 que
identificou a estatura materna na gestação positivamente associada ao
comprimento ao nascer do descendente. O comprimento cabeça-calcanhar
do descendente também aumentou com os maiores quartis para a estatura
materna durante a gestação, em um trabalho asiático com mães
adolescentes151. O comprimento ao nascer da criança no quartil inferior se
mostrou no presente estudo significante nos filhos e filhas de mães com
peso de nascimento < 3.500 gramas.
A literatura mostra que o primeiro filho é geralmente mais leve em
relação ao segundo, e assim por diante122, 152, 153. Entretanto, Magnus et al.23
ao controlar o peso ao nascer materno, não encontrou associação entre a
ordem de nascimento da mãe e o peso ao nascer do descendente, bem
como Vélez et al. 27. Grande parte dos estudos clássicos sobre a
intergeracionalidade do peso ao nascer analisa as correlações entre mães
que não necessariamente foram primogênitas com os seus primeiros
filhos, levando em consideração apenas a ordem de nascimento do
descendente 42, 43, 82, 83.
Nesse sentido, uma circunstância metodológica do nosso estudo é que
58,7% do grupo de crianças foram os primeiros filhos, uma limitação que
pode caracterizar uma fonte de viés na tendência observada entre a
correlação do peso ao nascer materno ≥ 3.500 gramas com o peso ao
nascer do seu descendente ≥ 3.500 gramas.
Por outro lado, estudos mostram que a idade materna é um
importante preditor do tamanho do recém-nascido, com mães adolescentes
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reduzindo o tamanho ao nascer do descendente 154. Ao considerar a inclusão
de 29,0% de mães em idade jovens nesse estudo, a correlação entre o peso
ao nascer da mãe ≥ 3.500 gramas e do peso de nascimento do bebê ≥ 3.500
gramas torna-se ainda mais evidente, o que corrobora com o estudo de
Ahlsson et al.83.
Os resultados do presente estudo mostram consistência com a
hipótese intergeracional do peso ao nascer, pela forte correlação entre o
peso ao nascer da mãe ≥ 3.500 gramas e sobrepeso ou obesidade prégestacional materna no peso ao nascer da criança ≥ 3.500 gramas. Dentre
os outros resultados relevantes estão o uso de drogas pela mãe durante a
gestação resultando em bebês com o comprimento ao nascer no quartil
inferior, e o peso ao nascer materno ≥ 3.500 gramas no sentido de reduzir a
chance do filho nascer com comprimento ≤ 47,5cm. Correlações mais leves
foram identificadas entre a estatura materna na gestação no quartil inferior, e
também o hábito tabágico na gestação, com menores comprimentos ao
nascer do descendente, e, ainda também, entre o uso de drogas pela mãe
durante a gestação levando a proles com baixo peso ao nascer.
O período gestacional é provavelmente um período tardio para corrigir
deficiências nutricionais, e mais tarde ainda para a construção de reservas
de nutrientes. A mulher que é nutrida de forma correta na infância tende a
ser mais alta e ter peso adequado quando adulta, possibilitando um bom
ambiente intrauterino e peso adequado ao nascer para o seu bebê37.
Evidências a respeito de intervenções nutricionais ao longo da vida da
mulher são escassas, principalmente em relação aos micronutrientes no
período pré-concepção, a não ser sobre a ingestão de ácido fólico na
prevenção do defeito no tubo neural155, e suplementação de ferro com
melhores implicações no parto156, cujos resultados ainda são controversos37.
Um estudo com seguimento em longo prazo da intervenção nutricional
mostrou que a melhoria da nutrição até o terceiro ano de vida leva ao
aumento da estatura adulta, capacidade de trabalho, escolaridade nas
mulheres, compreensão da leitura, e inteligência e salários nos homens, o
que possibilita romper o ciclo da transmissão intergeracional da pobreza157.
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Também, a nutrição adequada nos primeiros anos de vida pode reduzir o
risco para a doença cardiovascular na adultice e no período reprodutivo158.
À medida que a epidemia de obesidade persiste entre as mulheres
em idade reprodutiva, existe uma necessidade para melhor compreender as
relações entre o excesso de peso materno e a adiposidade no
descendente75. As iniciativas no aconselhamento durante o período préconcepção devem enfatizar a importância de alcançar um peso saudável
para a estatura antes da gravidez. Um trabalho recente avaliou a relação
entre peso ao nascer do descendente e trajetórias na pré-concepção da mãe
e identificou associação mais forte entre sobrepeso/obesidade materna e
macrossomia fetal nas mulheres que se tornaram com excesso de peso ou
obesas entre a adolescência e início da idade adulta159.
O peso pré-gestacional materno, o ganho de peso durante a
gestação, e o controle da glicemia materna, são os fatores de risco para
recém-nascidos

GIGs

ou

macrossômicos

que

mais

possibilitam

intervenções. A atividade física, as modificações no estilo de vida, e a dieta
saudável, com atenção ao tipo de carboidrato, devem ser recomendadas
para todas, principalmente para aquelas identificadas como de maior risco.
O aconselhamento pré-gestacional e a qualidade do pré-natal devem
enfatizar a importância de alcançar um peso saudável antes da gravidez e
evitar o ganho de peso excessivo após a concepção. A gestação não deve
ser considerada um período de confinamento e pode ser uma boa
oportunidade, mesmo que tardia, para mudanças no estilo de vida160.
Políticas públicas que visam melhorar a saúde de sua geração com
foco na saúde pré-concepcional e materno-fetal, com estratégias para o
adequado

crescimento

e

desenvolvimento

da

criança,

redução

da

obesidade, e melhoria das condições socioeconômicas podem levar a
importantes benefícios por sucessivas gerações, interrompendo os ciclos
viciosos que operam na falência do crescimento e perpetuação da
obesidade no mundo.
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Esse trabalho nos permite concluir que:
No presente estudo não foi encontrada correlação entre o baixo peso
ao nascer da criança e o baixo peso ao nascer materno, porém o peso de
nascimento da criança ≥ 3.500 gramas mostrou forte correlação com o peso
ao nascer materno ≥ 3.500 gramas.
Quanto ao estudo da correlação entre o peso ao nascer da criança
com condições maternas durante a gestação observamos que o baixo peso
ao nascer da criança apresentou tênue correlação com o uso de drogas pela
mãe durante a gestação, enquanto que o peso ao nascer da criança ≥ 3.500
gramas mostrou forte correlação com o IMC pré-gestacional materno ≥
25kg/m2 e leve correlação com a ausência do tabagismo na gestação.
Na avaliação da correlação entre o peso ao nascer da criança com
condições de nascimento das crianças encontramos forte correlação entre
peso ao nascer da criança ≥ 3.500 gramas e parto cesareano.
O estudo do comprimento ao nascer da criança no quartil inferior
(≤47,5cm) identificou forte correlação com o uso de drogas pela mãe durante
a gestação, e leve correlação com a estatura materna também no quartil
inferior e com o hábito tabágico materno durante a gestação.
Dessa forma, os resultados sugerem que o peso ao nascer materno
≥ 3.500 gramas e o sobrepeso ou obesidade pré-gestacional materna
contribuem acentuadamente para o peso ao nascer da criança ≥ 3.500 gramas
e indicam tendência do aumento do peso ao nascer entre gerações de mães e
filhas o que pode convergir para o ciclo intergeracional da obesidade.
Essa observação demonstra a importância de ações de saúde pública
em busca do peso adequado para altura nas mulheres nos períodos de préconcepção e gestacional com vistas a conceptos com peso adequado para
idade gestacional e consequente redução do risco de obesidade.
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Anexo: Instrumento estruturado para coleta de informações nos prontuários
Projeto: O efeito intergeracional no peso ao nascer e suas relações com as
condições maternas, em crianças nascidas a termo no Hospital Universitário da USP
Busca da informação do peso ao nascer materno – critério de inclusão
Puérperas cujos partos ocorreram entre janeiro 2012 a março 2014
Matrícula da puérpera no HU- USP:
Nome completo da puérpera:
Nome completo da mãe da puérpera:
Data de nascimento da puérpera:
Puérpera nasceu no HU-USP?
( ) Sim ( ) Não
Se sim, inclusão no estudo.
Se não, informação do peso ao nascer materno documentado no prontuário da
criança?
( ) Sim ( ) Não
Se sim, inclusão no estudo.
Se não, puérpera nasceu no Hospital das Clínicas da FMUSP?
( ) Sim ( ) Não
Se não, caso excluído.
Se sim, foi possível obter o peso ao nascer da mãe nos registros do Hospital das
Clínicas da FMUSP?
( ) Sim ( ) Não
Se sim, inclusão no estudo.
Se não, caso excluído.
- Variáveis da puérpera de cada binômio mãe-criança
Crianças nascidas entre abril 1999 a março 2014
- Variáveis sociodemográficas
Idade gestacional (IG) segundo Capurro: ____ semanas ____ dias
Peso ao nascer em gramas (g):

_____ gramas

Idade da mãe na gestação em anos:

_____ anos

Escolaridade materna:

_______________________________

- Variáveis sobre os antecedentes obstétricos e fatores de risco na gestação
Paridade: _____ gestações ____ partos ____ abortos
Realização de pré-natal:
Tabagismo materno na gestação:
Exposição materna ao álcool na gestação:
Uso materno de drogas na gestação:

( ) Sim
( ) Sim
( ) Sim
( ) Sim

( ) Não
( ) Não
( ) Não
( ) Não
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Anexo: Instrumento estruturado para coleta de informações nos prontuários
Projeto: O efeito intergeracional no peso ao nascer e suas relações com as
condições maternas, em crianças nascidas a termo no Hospital Universitário da
USP
- Variáveis sobre os antecedentes obstétricos e fatores de risco na gestação
Doenças na gestação
Hipertensão arterial
( ) Sim ( ) Não
Diabetes mellitus pré-existente ou gestacional
( ) Sim ( ) Não
Infecção do trato urinário
( ) Sim ( ) Não
Leucorréia
( ) Sim ( ) Não
Outras infecções
( ) Sim ( ) Não
Se sim, quais: _______________________________________________________
Anemia

(

) Sim

Oligoâmnio
Polidrâmnio
Depressão

( ) Sim
( ) Sim
( ) Sim

(

) Não

( ) Não
( ) Não
( ) Não

Outras doenças referidas: Quais: ________________________________________
- Variáveis dos dados antropométricos maternos na gestação
Estatura materna na gestação em centímetros (cm):
_________cm
Peso pré-gestacional ou no início do pré-natal em quilos (Kg): ________Kg
Peso no final da gestação em quilos (Kg):

________Kg

- Variáveis da criança de cada binômio mãe-criança
Crianças nascidas entre abril 1999 a março 2014
Matrícula do recém-nascido no HU-USP:
Data de nascimento da criança:
Gênero:
Idade gestacional (IG) segundo Capurro:

(

)F

(

)M

_____ semanas ____ dias

Peso ao nascer em gramas (g):

______ gramas

Comprimento ao nascer em centímetros (cm):

________ cm

Tipo de parto:

(

) Vaginal

(

) Cesáreo
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