
 

Brenda Caroline Ladeia Soares 

 

 

 

 

 

Relação entre obesidade materna, ganho de peso gestacional, 

peso de nascimento e IMC aos 3 anos de idade 

 

 

Dissertação apresentada à Faculdade 

de Medicina da Universidade de São 

Paulo para a obtenção do título de 

Mestre em Ciências  

Programa de Pediatria  

Orientadora: Profa. Dra. Sandra 

Josefina Ferraz Ellero Grisi 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2022 



  
  

   

Brenda Caroline Ladeia Soares 

 

 

 

 

 

Relação entre obesidade materna, ganho de peso gestacional, 

peso de nascimento e IMC aos 3 anos de idade 

 

 

Dissertação apresentada à Faculdade 

de Medicina da Universidade de São 

Paulo para a obtenção do título de 

Mestre em Ciências  

Programa de Pediatria  

Orientadora: Profa. Dra. Sandra 

Josefina Ferraz Ellero Grisi 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2022



  
  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esse trabalho a todas as 

mães e crianças usuárias do 

Sistema Único de Saúde  

E, a todos os profissionais, que 

assim como eu, se esforçam 

para melhorar a saúde no Brasil.  

 

 

 

 



  
  

   

AGRADECIMENTOS 
 

Esta dissertação é fruto de muito esforço e dedicação, mas sem a 

assistência de algumas pessoas, esse trabalho não teria sido concluído. 

Agradeço à minha família: Minha mãe, Vanete Ladeia, meu Pai, Valdeci 

Mendes Soares, meu irmão Vinicius Ladeia e minha Tia Eurides Ladeia, que me 

incentivaram nos estudos e sempre acreditaram no meu potencial.  

Agradeço aos meus animais, que me ajudaram a manter o foco em vários 

momentos. A Dafine e a Filó que estiveram comigo em quase toda a elaboração 

dessa dissertação, sendo fundamental para minha concentração e para os 

momentos de descanso. Ao Teodoro e Jorginho, que cheios de carinho e amor, 

me deram o folego final para finalizar esse trabalho. 

Agradeço ao meu querido amigo Bruno Martins, por toda calma e 

paciência desde o início, em me ajudar e orientar inúmeras vezes de maneira 

tão gentil. Da mesma maneira, agradeço ao amigo Elion Hack, por todo apoio e 

preocupação. 

Agradeço ao Paulo Henrique F. Macedo pelo apoio diário nos momentos 

finais da dissertação e por toda generosidade em sempre exaltar as minhas 

potencialidades.  

Agradeço às minhas amigas Fabiana Amorim, Samara Mendes, Carolina 

Meyn, Rayana Castro e Ana Paula do Prado, por todo apoio, independente da 

distância e tempo. Sou eternamente grata pela amizade que cultivamos e 

agradeço ao universo por ter vocês comigo. 

Agradeço às profissionais responsáveis pela minha saúde mental: Dra. 

Maria Rita Zanni e Lívia Damiate por todo acolhimento e cuidado que tiveram 

comigo desde sempre.  

Agradeço à minha orientadora, Professora Sandra Grisi, pelo suporte e 

disponibilidade, e por ter me acolhido com tanto carinho desde o início. Agradeço 

também a professora Ana Paula Ferrer por todo auxílio e a Professora Alexandra 

Brentani, pelo apoio nas análises estatísticas.  



  
  

   

Agradeço à Mariza Yoshikawa, Bibliotecária do Instituto da Criança, por 

toda disponibilidade em me ajudar, sempre muito gentil e atenciosa.  

Agradeço à Alexandra Elbakyan, fundadora do website Sci Hub. Que 

assim como eu, acredita que ciência deve ser um campo sem monetização, 

fazendo com que todos tenham livre acesso à informação. 

Agradeço aos voluntários desse estudo: à todas as mães e bebês que se 

disponibilizaram a participar dessa pesquisa para que essa dissertação fosse 

possível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

   

 

SUMÁRIO 

Lista de abreviaturas 

Lista de tabelas 

Lista de gráficos 

Resumo 

Abstract 

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................1 

1.1 Gestação, excesso de peso e avaliação 

nutricional...............................................................................3 

1.2 Complicações pré e pós-gestacionais.................................4 

1.3 A obesidade infantil e os hábitos alimentares....................5 

 

2. HIPÓTESE ...............................................................................................8 

 

3. OBJETIVOS .............................................................................................9 

 

4. MÉTODOS .............................................................................................10 

 

5. RESULTADOS ......................................................................................15 

 

6. DISCUSSÃO ..........................................................................................27 

 

7. CONCLUSÃO ........................................................................................33 

 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....................................................34 

 

 

  



  
  

   

LISTA DE ABREVIAÇÕES 

 

OMS – Organização Mundial da Saúde  

FAO – Organização das Nações Unidas para a Alimentação 

VIGITEL – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas 

por Inquérito Telefônico 

PG – Pré-gestacional   

EN – Estado Nutricional 

IMC – Índice de Massa Corporal 

IOM – Institute of Medicine 

MS – Ministério da Saúde 

ROC – Coorte da Região Oeste 

PIG – Pequeno para a idade gestacional 

AIG – Adequado para a idade gestacional 

GIG – Grande para a idade gestacional 

HU-USP – Hospital Universitário da Universidade de São Paulo 

SUS – Sistema Único de Saúde 

RN – Recém-Nascido  

POF – Pesquisa de Orçamentos Familiares  

PNDS – Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

   

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1. Distribuição do ganho de peso materno durante a gestação..............4 

Tabela 2: Variáveis independentes e dependentes...........................................13 

Tabela 3: Características sociodemográficas, hábitos e morbidades maternas 

durante a gestação............................................................................................16 

Tabela 4: Dados antropométricos maternos......................................................17 

Tabela 5: Características das condições de nascimento...................................19 

Tabela 6: Características antropométricas das crianças aos 36 meses............21 

Tabela 7: Regressão linear univariada entre as características 

sociodemográficas, dados antropométricos, hábitos maternos e o peso de 

nascimento.........................................................................................................23 

Tabela 8: Regressão linear multivariada entre as características 

sociodemográficas, dados antropométricos, hábitos maternos e o peso de 

nascimento.........................................................................................................24 

Tabela 9: Regressão linear univariada entre as características 

sociodemográficas, dados antropométricos, hábitos maternos e o índice de 

massa corpórea aos 36 meses..........................................................................25 

Tabela 10: Regressão linear multivariada entre as características 

sociodemográficas, dados antropométricos, hábitos maternos e o índice de 

massa corpórea aos 36 meses..........................................................................26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

   

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1: Distribuição do peso materno pré-

gestacional.........................................................................................................17 

Gráfico 2: Distribuição do índice de massa corpórea (IMC) materno pré 

gestacional.........................................................................................................18 

Gráfico 3: Distribuição da variação do peso materno durante a gestação........18 

Gráfico 4: Distribuição do peso de nascimento.................................................20 

Gráfico 5: Distribuição do comprimento de nascimento....................................20 

Gráfico 6: Distribuição do escore – z do peso aos 36 meses............................21 

Gráfico 7: Distribuição do escore – z da altura aos 36 meses...........................22  

Gráfico 8: Distribuição do escore – z do índice de massa corpórea aos 36 

meses................................................................................................................22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

   

RESUMO 

Soares BCL. Relação entre obesidade materna, ganho de peso gestacional, 

peso de nascimento e IMC aos 3 anos de idade [dissertação]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2022 

 

O estado nutricional materno pode afetar o crescimento e desenvolvimento 

do feto. Diante desse panorama, uma atenção pré-natal e puerperal de qualidade 

é fundamental para a saúde materna e do neonato, haja vista o impacto desses 

fatores no recém-nascido e na primeira infância. O estudo analisou a relação 

entre obesidade materna, ganho de peso gestacional, peso do nascimento e IMC 

da criança aos 3 anos de idade. Trata-se de um estudo longitudinal, prospectivo 

e descritivo, realizado com base na Coorte da Região Oeste (Coorte ROC). Entre 

1 de abril a 31 de março de 2014, 2.347 crianças foram avaliadas, ao nascimento 

e aos 36 meses de idade, por meio visitas domiciliares. Foram colhidos dados 

antropométricos da criança aos 36 meses. A idade média das mães foi de 27 

anos e, no período pré-gestacional, 46,2% das mulheres eram classificadas 

como sobrepeso ou obesas e o ganho de peso médio foi de 12 kg durante a 

gestação, entretanto encontrou-se uma ampla variação nesse dado. O peso de 

nascimento médio foi de 3.236g, sendo que 86,6% das crianças tinham peso 

adequado para a idade gestacional. Aos 36 meses, 54,7% das crianças eram 

eutróficas, 23% estavam em risco de sobrepeso, 11% estavam em sobrepeso e 

3,9% eram obesas. Nas análises de regressão multivariada verificou-se que o 

peso de nascimento esteve relacionado ao sexo do RN, tabagismo materno, 

peso e IMC materno pré-gestação e variação de peso durante a gestação. O 

IMC aos 36 meses se relacionou ao peso de nascimento, idade e escolaridade 

maternas, peso e IMC materno pré-gestação. O estudo reafirma a relação entre 

o peso materno pré-gestacional, o IMC materno e do peso de nascimento na 

evolução ponderal da criança até os 36 meses.  

 

Descritores: Gravidez; Obesidade materna; Ganho de peso; Lactente; 

Obesidade pediátrica; Índice de massa corporal 

 

 



  
  

   

ABSTRACT 

Soares BCL. Relationship between maternal obesity, gestational weight gain, 

birth weight and BMI at 3 years of age [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo”; 2022 

 

 

Maternal nutritional status can affect fetal growth and development, so a high 

quality prenatal and newborn care is essential for maternal, newborn and early 

childhood healthy. This study analyses the relationship between fetus weight 

gain, maternal gestational weight, birth weight, and child weight at age 3. It is a 

longitudinal, prospective and descriptive study, based on the West Region Cohort 

(WRC Cohort). Between April 1 and March 31, 2014, 2,347 children were 

evaluated at birth and 36 months after through home visits. Anthropometric data 

were collected from the children at 36 months. Mothers were 27 years old on 

mean and 46.2% were classified as overweight or obese in pre-pregnancy. 

Weight gain was 12 kg during pregnancy, however, a wide variation was found. 

The mean birth weight was 3,236g, and 86.6% of the children had an adequate 

weight for their gestational age. At 36 months, 54.7% of children were normal 

weight, 23% were at risk of overweight, 11% were overweight, and 3.9% were 

obese. In the multivariate regression analysis, it was found that birth weight was 

related to the newborn's sex, maternal smoking, pre-pregnancy maternal weight 

and BMI, and weight variation during pregnancy. BMI at 36 months was related 

to birth weight, maternal age and educational level, pre-pregnancy maternal 

weight and BMI. The study reaffirms the relationship between pre-gestational 

maternal weight, maternal BMI and birth weight in the weight evolution of the child 

up to 36 months. 

 

Descriptors: Pregnancy; Obesity, maternal; Weight gain; Infant; Pediatric 

obesity; Body mass index.



 

1. INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas a prevalência de sobrepeso e obesidade cresceu 

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

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

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

prevalência global de crianças menores de cinco anos acima do peso é de 5,9%, 

na América Latina esse número sobe para 7,5%3. 

A obesidade é uma doença não transmissível definida como acúmulo 

anormal ou excessivo de gordura1. Sua etiologia é multifatorial, envolvendo 

fatores orgânicos (genéticos e metabólicos), psicossociais e socioeconômicos, 

tornando-a uma doença complexa3-4. Atualmente, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) aponta a obesidade como um dos maiores problemas de saúde 

pública, a projeção é que, em 2025, cerca de 2,3 bilhões de adultos estejam com 

sobrepeso e mais de 700 milhões, obesos5. 

A doença afeta todos os continentes e se estende, cada vez mais, em países 

em desenvolvimento, como é o caso dos países pertencentes a América Latina 

e Caribe, que em 2015, 23,6% da população maior de 18 anos era obesa e 

57,7% possuíam sobrepeso. Segundo o relatório da Organização das Nações 

Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), no ano de 2018, nesses países, a 

obesidade atingia, aproximadamente, um em cada quatro adultos3-6. 

A população de baixo nível socioeconômico, maioria nesses países, gasta a 

maior parcela da renda em alimentação (entre 40-90%), optando, geralmente, 

por adquirir produtos com maior densidade calórica e ultra processados 

(alimentos envolvidos por diversas etapas de processamento industrial, 

possuindo muitos ingredientes e/ou aditivos), por serem de valor mais acessível7. 

Esses dados vão de encontro com o estabelecido pela literatura: o aumento da 

obesidade está associado ao maior do consumo de produtos de alta densidade 

energética, aumento do consumo de produtos de origem animal, combinado com 

hábitos sedentários e maior tempo gasto em telas (televisão, celular e 

computadores) 8. 
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A OMS estima, que caso esses hábitos irregulares permaneçam, em 2030, a 

proporção da população adulta da América Latina e do Caribe com obesidade 

aumente para 30%6. 

O Brasil - fazendo parte dos países descritos anteriormente - possui uma taxa 

de obesidade maior em mulheres do que nos homens7. Dados da Vigilância de 

Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico 

(VIGITEL), de 2020, mostrou maiores frequências de excesso de peso entre 

mulheres (60,1%) comparado aos homens, na cidade de São Paulo9. Dados da 

VIGITEL do ano de 2018 apresentaram prevalência de obesidade em homens 

de 18,7%, mulheres a taxa foi de 20,7%. A presença de excesso de peso nas 

mulheres entre 18 e 24 anos foi de 24,9%, 36% entre 25-34 anos e de 45,7% 

nas faixas etárias 35-44 anos10. 

Essa crescente prevalência de obesidade em mulheres em idade reprodutiva 

gera preocupação a nível de saúde pública, pois mulheres que optem por gestar 

estando com o EN inadequado, podem afetar diretamente as condições de 

crescimento e desenvolvimento do feto11-12-13. 

Nos Estados Unidos, em 2011, foi realizada uma revisão com dados obtidos 

de 75.403 nascimentos entre os anos de 2004 e 2005, o estudo constatou 

prevalência de 23% no sobrepeso pré-gestacional (PG) e de 18,7% na 

obesidade PG14. 

Alguns estudos brasileiros realizados com mulheres em idade reprodutiva e 

gestantes, sustentam de que há uma taxa significativa de mulheres com desvio 

ponderal PG e/ou com ganho de peso gestacional excessivo15. Entretanto, 

estudos de coorte sobre prevalência de excesso de peso PG ainda são 

escassos, um estudo com maior abrangência foi realizado entre os anos de 1991 

e 1995, com 5314 gestantes de seis capitais – incluindo São Paulo – 

apresentado uma prevalência, ajustada para a idade, de 19,2% em mulheres 

com sobrepeso e 5,5% com obesidade, esse estudo mostrou que a obesidade 

foi mais frequente em mulheres negras, multíparas e com menor nível de 

escolaridade 16-17. 

Diante desse panorama, uma atenção pré-natal e puerperal de qualidade é 

fundamental para a saúde materna e neonatal dado todo impacto que uma 

gestação bem-sucedida possui para o binômio mãe-filho 18-19. 
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1.1 GESTAÇÃO, EXCESSO DE PESO E AVALIAÇÃO NUTRICIONAL 

 

O acompanhamento da avaliação nutricional na gestante, é uma parte 

essencial dos procedimentos básicos da atenção pré-natal, tendo em vista que 

o peso e as condições de saúde do neonato são determinados por esses 

fatores18-20-21. 

Os parâmetros adotados para a vigilância do estado nutricional (EN) em 

gestantes são: o Índice de Massa Corporal (IMC) e ganho de peso gestacional. 

No Brasil, o instrumento utilizado para avaliar a gestante em relação ao IMC, é 

a Curva de Atalah, que relaciona o IMC pela idade gestacional, podendo 

identificar gestantes em risco nutricional, principalmente a obesidade 22-23-24. 

Desde o desenvolvimento fetal, pode haver condições que predispõem ao 

excesso de peso como consequência do EN da mãe. O ambiente intrauterino 

expressa no feto, traços e características que podem gerar uma predisposição 

para obesidade, sendo enquadrados na hipótese da programação fetal7.Os 

mecanismos ainda não são totalmente elucidados, podendo estar relacionados 

à hiperleptinemia e hiperinsulinemia materna e fetal como resultado do aumento 

do peso PG e da acumulação de gordura. Podendo gerar alterações na 

expressão gênica, no desenvolvimento de estruturas hipotalâmicas, induzir 

mudanças na regulação energética e resultados adversos no feto25. 

Durante a gestação, o aumento de peso é um processo biologicamente 

complexo e esperado26, ocorrendo significativas alterações hormonais, 

metabólicas, morfofuncionais e psicocomportamentais. Entre elas, a formação 

da placenta, líquido amniótico, aumento do volume do útero e do sangue, 

aumento do tecido mamário e da gordura de reserva, além do crescimento do 

feto (Tabela 1) 23-24-27. 
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Tabela 1. Distribuição do ganho de peso materno durante a gestação  

Produtos da concepção Peso em quilos (kg) 

Feto 2,7 a 3,6 

Líquido Amniótico 0,9 a 1,4 

Placenta 0,9 a 1,4 
 

Fonte: Adaptado de ABESO 

 

A partir de todas as mudanças fisiológicas decorrentes da gestação e da 

influência que o EN materno tem no feto23-24, o Institute of Medicine (IOM) 

elaborou recomendações baseadas no IMC pré-concepcional para o ganho de 

peso gestacional em 1990, e as revisou em 200919. O diagnóstico e 

monitoramento de peso das mães deve ser uma rotina de assistência pré-natal4, 

assim, gestantes que possuem sobrepeso, recomenda-se o ganho de peso total 

entre 7-11,5 kg, se possuem obesidade, ente 5-9kg. Sendo que, gestantes com 

sobrepeso devem ganhar até 0,9 kg no primeiro trimestre e gestantes obesas 

não necessitam ganhar peso nesse período. No segundo e terceiro trimestre as 

gestantes com sobrepeso devem ganhar no máximo 0,3 kg por semana e obesas 

0,2 kg28.  

Estudos observacionais sugerem que gestantes que ganham peso de 

acordo com as recomendações descritas, possuem maior probabilidade para 

melhores desfechos maternos e neonatais18. Outros estudos demonstram que 

gestantes com obesidade ou com o ganho ponderal acima do recomendado têm 

maior probabilidade de precisar de cuidados médicos especializados29. 

 

 

1.2  COMPLICAÇÕES PRÉ E PÓS-GESTACIONAIS 

 

A obesidade materna está relacionada à uma maior frequência de 

alterações, no período pré-natal pode ocorrer intercorrências como aborto 

Aumento dos tecidos maternos  

Expansão do volume sanguíneo  1,6 a 1,8 

Expansão do líquido extracelular  0,9 a 1,4 

Crescimento do útero 1,4 a 1,8 

Aumento do volume de mamas 0,7 a 0,9 

Aumento dos depósitos maternos 3,6 a 4,5  



  
  

5 
 

espontâneo29, aumento do volume placentário20, diabetes gestacional, pré-

eclâmpsia, ruptura prematura de membrana30-31 e tromboembolismo venoso24. 

No período pós-natal podem ocorrer, endometrites, infecção da ferida 

cirúrgica, lacerações da episiotomia, hemorragia pós-parto, tempo cirúrgico mais 

prolongado e infecção urinária24, além de menor probabilidade de entrar em 

trabalho de parto espontaneamente29, maior tempo de internação11-13, parto 

prolongado, depressão32 e menor propensão a amamentar com sucesso29. 

O excesso de peso materno, também possui consequências a longo prazo 

para a mulher, como maior retenção de peso18-33 e tendência de aumento de 

peso, a cada gravidez subsequente28 e maior propensão para fornecer uma dieta 

de baixa qualidade para o filho33. 

Dentre as alterações fetais  relacionadas com a obesidade materna estão: 

macrossomia34-13, distócia de ombro, aumento do conteúdo lipídico abdominal e 

intra-hepatocelular35, asfixia neonatal, hipoglicemia e hiperbilirrubinemia 

neonatal11, natimorto ou morte neonatal precoce, malformações congênitas30, 

baixo índice de Apgar, aspiração de mecônio, convulsões, complicações 

respiratórias, hospitalização prolongada33 e alguns neonatos podem ter um 

aumento da resistência à insulina no nascimento35.Durante o crescimento da 

criança, também podem ocorrer falhas no desenvolvimento neurológico 

(problemas cognitivos, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e 

distúrbios psicóticos), asma e obesidade36-12-11-37-29-38. 

Bider-Canfield et al. (2016), apontaram que a obesidade PG e ganho de peso 

excessivo durante a gestação estavam associados ao risco aumentado da 

criança tornar-se obesa aos dois anos de idade. O estudo também constatou 

que a amamentação durante pelo menos seis meses ajudou a reduzir a 

probabilidade de sobrepeso nessa mesma faixa de idade39. 

 

1.3  A OBESIDADE INFANTIL E OS HABITOS ALIMENTARES 

 

A obesidade infantil é um dos mais sérios desafios à saúde pública34, em 

2019, aproximadamente 38,2 milhões de crianças com menos de 5 anos 

apresentavam excesso de peso40, esses dados geram preocupação, devido a 

obesidade na infância pode ser considerada predisposição para a obesidade na 
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fase adulta. O risco de uma criança com sobrepeso permanecer nesta condição, 

quando adulto, é de 25%41. 

As características antropométricas da população pediátrica são 

consideradas como um dos melhores indicadores de saúde na infância42. Em 

2006 a OMS elaborou as curvas de crescimento, um instrumento com a 

finalidade de fornecer um adequado referencial antropométrico para monitorar o 

crescimento de crianças e adolescentes, proporcionando a realização de uma 

boa avaliação nutricional, as curvas possibilitam que crianças e adolescentes (0 

a 19 anos) sejam medidos, avaliados e monitorados. Devido sua boa adaptação 

ao padrão de crescimento – independente da origem étnica, situação 

socioeconômica ou tipo de alimentação – o Ministério da Saúde (MS), adota o 

instrumento como referência no Brasil43. 

Para crianças de 0 a 5 anos, são utilizados quatro índices 

antropométricos: peso para estatura, estatura para idade, peso para idade e IMC 

para idade. Esses dados são apresentados como percentil específico ou escore 

Z44. Para o monitoramento da obesidade nas crianças menores de 5 anos, 

recomenda-se o uso do índice IMC para idade ou peso para estatura45. 

A realização de um tratamento para obesidade em qualquer idade é 

considerada um processo difícil, fazendo-se importante e necessário o 

rastreamento precoce do sobrepeso e obesidade para evitar que as crianças 

obtenham excesso de peso antes da idade escolar46. Segundo Cocetti et al., 

inquéritos de saúde realizados no Brasil nas últimas décadas evidenciam que 

houve aumento do excesso de peso entre crianças menores de 5 anos42. 

O excesso de peso na população pediátrica vem gerando discussões  

importantes, com o intuito de buscar estratégias para melhor solucionar essa 

questão47. 

A obesidade é uma questão que também deve ser avaliada e tratada 

dentro da própria família41, durante os primeiros anos de vida, as mães e a 

família são responsáveis pela formação do comportamento alimentar da 

criança3-48. As crianças estão subordinadas às condições familiares, como oferta 

de alimentos nutritivos, a condição socioeconômica, além de sofrerem influência 

dos conflitos no ambiente familiar, esses fatores, somados, podem influenciar no 

aparecimento da obesidade infantil49. 
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Na revisão sistemática realizada por Whitaker, no ano de 2004, foi 

constatado que as mães, além de fornecerem os padrões alimentares aos filhos, 

as escolhas alimentares da mãe também moldam as preferências alimentares 

infantis. Foi constatado que mães com excesso de peso, apresentavam doces e 

bebidas açucaradas aos filhos mais cedo do que as mães com peso adequado, 

e os filhos consumiam esses doces com mais frequência se suas mães estavam 

acima do peso e os comiam com maior frequência50. 

Haja vista a relevância de uma adequada assistência nutricional no pré-natal, 

a importância do EN da gestante e a relação desses fatores no neonato e na 

primeira infância23-39-21-51-52, o presente estudo se justifica por entender melhor a 

influência do ganho de peso PG, gestacional e seu impacto no peso neonatal, e 

compreender como esses fatores estão relacionados com o IMC na fase pré-

escolar. 
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2. HÍPOTESE  

 

A evolução do peso da criança durante a primeira infância se relaciona com 

o peso materno antes da gestação, assim como com o ganho de peso 

gestacional e o peso de nascimento. 
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3. OBJETIVOS 

 

  3.1 Geral 

Analisar a relação entre obesidade materna, ganho de peso gestacional, 

peso do nascimento e IMC da criança aos 3 anos de idade. 

 

3.2 Específicos 

 

 3.2.1 Descrever as características sociodemográficas, dados 

antropométricos, hábitos maternos relacionando-os com o peso de nascimento  

 3.2.2 Descrever as características sociodemográficas, dados 

antropométricos, hábitos maternos e peso de nascimento relacionando-os com 

IMC aos 3 anos de idade; 
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4. MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo longitudinal, prospectivo e descritivo, realizado 

com crianças pertencentes a coorte de nascimentos - Coorte da Região Oeste 

(Coorte ROC). 

 

4.1 Cenário  

A Coorte ROC, iniciada em 2012, tem o objetivo de compreender melhor 

a relação entre exposição ao risco e adversidade no início da vida e os resultados 

a médio e longo prazo na região oeste da cidade de São Paulo. Essa coorte é 

composta por crianças moradoras da região do Butantã/Jaguaré, nascidas no 

Hospital Universitário de São Paulo (HU-USP), entre 1 de abril de 2012 e 31 de 

março de 2014. O HU-USP é o maior hospital público da região oeste de São 

Paulo. 

Durante o período do recrutamento de pacientes, ocorreram 

aproximadamente 300 partos por mês no HU-USP, correspondendo cerca de 

80% dos partos da população do Sistema Único de Saúde (SUS) correspondente 

dessa região, resultando em 7.066 nascimentos. 

 

4.2 Critérios de inclusão 

Foram incluídas neste estudo 2.347 díades – mãe/criança, que tinham 

todos os dados necessários para o estudo proposto, não terem apresentado 

nenhuma intercorrência no período neonatal e 36 meses completos por ocasião 

da coleta de dados. 

 

4.3 Coleta de dados  

No presente estudo, foram coletados dados ao nascimento, durante a 

internação no período pós-parto, e das informações obtidas aos 36 meses de 
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idade, por meio de visitas domiciliares realizadas por agentes comunitários 

treinados e contratados exclusivamente para esse propósito. 

No período pós-parto, foram analisados os prontuários eletrônicos para a 

obtenção de dados sobre as condições de pré-natal e de nascimento, realizadas 

entrevistas para a obtenção de dados socioeconômicos e informações mais 

detalhadas sobre os dados antropométricos das mães e hábitos durante a 

gestação.  

Aos 36 meses, foram atualizados os dados socioeconômicos das famílias 

e coletadas informações sobre as características do domicílio e sobre a presença 

de fatores de risco ambiental (drogadição e depressão materna). 

 O presente estudo irá abordar como desfecho apenas as medidas 

antropométricas. Para a realização e padronização das medidas 

antropométricas, os agentes comunitários foram previamente treinados por uma 

pediatra do grupo de pesquisa. As aferições foram realizadas durante a visita 

domiciliar do seguimento de 36 meses.  

Para o rastreamento do excesso de peso a nível populacional, a 

antropometria é o método mais útil e vantajoso, por ser de baixo custo e não 

invasivo. Os índices antropométricos são obtidos a partir da combinação de duas 

ou mais informações antropométricas básicas, como peso, sexo, idade e altura6. 

O IMC é um bom indicador da gordura corporal e sua classificação é a mesma 

para ambos os sexos e para todas as idades em adultos. Para a obtenção do 

cálculo do IMC, é necessário o peso (kg) e altura (m) do indivíduo, então, divide-

se o peso pelo quadrado da altura (kg/m2). A classificação é realizada utilizando 

pontos de corte, o indivíduo é considerado com sobrepeso se obtiver um valor 

maior ou igual a 25 até 29,9kg/m2, e sendo classificado com obesidade, caso 

obtenha um IMC maior que 30,0kg1-6-7 

Foram utilizados tablets para realização da coleta de dados. A altura foi 

registrada em centímetros (cm) e foi verificada com fita métrica padronizada da 

marca Carci®, com a criança de pés juntos encostada na parede, cabeça 

posicionada com o plano de Frankfurt e utilizando um lápis para marcação da 

altura na parede. O peso foi registrado em quilos (kg), realizado com a balança 

portátil "mamãe e bebê", modelo W920 com tara, marca Wiso®, a mãe pesou-
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se, imóvel, juntamente com a criança, após a pesagem, foi aferido apenas o peso 

da mãe e descontado o peso dela no valor da primeira pesagem para que assim, 

fosse identificado o peso da criança. 

 As medidas foram tomadas e registradas duas vezes durante a entrevista 

como medida de cross-check. 

 

4.4 Variáveis e análise estatística 

As variáveis categóricas serão descritas segundo as suas frequências em 

porcentagens. As variáveis contínuas serão apresentadas em médias e desvios-

padrão. 

 Para realização das análises estatísticas serão realizadas regressões 

logísticas, utilizando-se o software Stata 12 statistical, sendo considerado 95% 

de intervalo de confiança e os valores de p<0,005 significativos.   

A tabela 2 apresenta as variáveis consideradas nas análises.  
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Tabela 2: Variáveis independentes e dependentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

        
 
Independentes 

 
 

 Idade 

 Escolaridade 

 
 

 
 

Condições 
Maternas 

Renda (em salários-mínimos) 

Estado civil 

Dados antropométricos: peso pré-
gestacional, IMC pré-gestacional, 
variação de peso durante a 
gestação 

 
 

Morbidade durante a gestação 
(diabetes, hipertensão e 
depressão) 

Hábitos durante a gestação 
(drogas lícitas e ilícitas) 

 
Recém-nascido e 

condições de 
nascimento 

Sexo (masculino e feminino) 

 

Idade gestacional (termo, pré-
termo, pós-termo) 

Tipo de parto (cesárea, fórceps e 
normal) 

Peso de nascimento (gramas)  

Comprimento de nascimento (cm) 

Peso ajustado para a idade 
gestacional (pequeno, adequado 
ou grande para idade gestacional) 

 
      
 Dependentes  

Peso de 
nascimento 

Peso (gramas) 

IMC aos 36 meses Índice de massa corpórea (z-
escore) 
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4.5  Aspectos éticos 

 

O presente estudo foi apresentado ao Comitê de Ética e Pesquisa do 

Hospital Universitário e aprovado sob o número CAAE: 85497318.0.0000.0065 
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5. RESULTADOS 

 

Foram analisadas 2.347 díades mãe - criança participantes da Coorte 

ROC.  

A idade das mães variou de 13 a 48 anos, 53,4% eram casadas ou 

moravam junto com o companheiro, 53,5% tinham ensino médio completo e um 

pouco mais da metade (51,3%) das famílias recebiam entre 1 e 3 salários-

mínimos ao mês. A grande maioria das mães não fez uso de tabaco, álcool ou 

drogas ilícitas durante a gestação. Diabetes e depressão durante a gestação 

foram pouco prevalentes (menos de 3%), entretanto, hipertensão acometeu 

quase 10% das gestantes (tabela 3).  
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Tabela 3: Características sociodemográficas, hábitos e morbidades 
maternas durante a gestação  

Idade (anos) Min – Máx.  (Média) 

 13 – 48 (27) 

Estado civil N (%) 

Casada / mora junto 1254 (53,4) 

Solteira / divorciada / viúva 571 (24,3) 

Outros 513 (21,9) 

Sem informação 9 (0,4) 

Escolaridade N (%) 

Analfabeta 5 (0,2) 

Fundamental incompleto 360 (15,3) 

Fundamental completo 618 (26,3) 

Médio completo 1256 (53,5) 

Superior completo 104 (4,4) 

Sem informação 4 (0,2) 

Renda (salário-mínimo) N (%) 

até 0,5 181 (7,7) 

> 0,5 – 1 870 (37,1) 

> 1 – 3 1205 (51,3) 

> 3 – 10 25 (1,1) 

> 10 2 (0,1) 

Sem informação 64 (2,7) 

Hábitos durante a gestação N (%) 

Uso de tabaco  

Não 1992 (84,9) 

Raramente (menos de 5 vezes) 41 (1,7) 

Frequentemente (1 vez ao mês ou mais) 294 (12,5) 

Sem informação 20 (0,9) 

Uso de álcool  

Não 2025 (86,3) 

Raramente (menos de 5 vezes) 172 (7,3) 

Frequentemente (1 vez ao mês ou mais) 134 (5,7) 

Sem informação 16 (0,7) 

Uso de drogas  

Não 2295 (97,8) 

Raramente (menos de 5 vezes) 10 (0,4) 

Frequentemente (1 vez ao mês ou mais) 13 (0,6) 

Sem informação 29 (1,2) 

Presença de morbidade durante a gestação N (%) 

Diabetes 68 (2,9) 

Hipertensão 227 (9,7) 

Depressão 55 (2,3) 
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 Em relação aos dados antropométricos, 46,2% das mulheres eram 

classificadas como sobrepeso ou obesas PG e o ganho de peso médio foi de 12 

kg, entretanto encontrou-se uma ampla variação nesse dado, desde mães que 

perderam 12 kg até aquelas que aumentaram 40 kg nesse período (tabela 4) 

(gráficos 1, 2 e 3). 

 

Tabela 4: Dados antropométricos maternos  

Peso pré-gestacional (kg) Min – Máx. (Média) 

 38 – 141 (62) 

Classificação nutricional pelo índice de massa 

corpórea pré-gestacional 

N (%) 

Magreza 112 (4,8) 

Eutrofia 988 (42,1) 

Sobrepeso 702 (29,9) 

Obesidade 383 (16,3) 

Sem informação 162 (6,9) 

Variação do peso durante a gestação (kg) Min – Máx. (Média) 

 -12 – +40 (+12) 

 

 

Gráfico 1: Distribuição do peso materno pré-gestacional (N = 2294) 
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Gráfico 2: Distribuição do índice de massa corpórea (IMC) materno pré-

gestacional (N = 2185) 

 

 

 

 

Gráfico 3: Distribuição da variação do peso materno durante a gestação  

(N = 2266) 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

15 20 25 30 35 40 45 50

N

IMC

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

-10 0 10 20 30 40 50

N

Variação do peso (kg) 

Magreza

 

  

Eutrofia 

  

Sobrepeso

 

  

Obesidade

 

  



  
  

19 
 

A tabela 5 apresenta as condições de nascimento: houve igual distribuição 

entre os sexos, 48,4% dos partos foram normais, a taxa de prematuridade foi 

pouco menor que 7%, sendo que 86,6% das crianças tinham peso adequado 

para a idade gestacional e apenas 4,2% foram pequenos para a idade 

gestacional. Os gráficos 4 e 5 apresentam, respectivamente, a distribuição do 

peso e do comprimento dos recém-nascidos (RN). 

 

Tabela 5: Características das condições de nascimento 

Sexo N (%) 

Feminino 1196 (51,0) 

Masculino 1149 (49,0) 

Sem informação 2 (0,1) 

Tipo de parto N (%) 

Normal 1137 (48,4) 

Cesárea 852 (36,3) 

Fórceps 356 (15,2) 

Sem informação 2 (0,1) 

Idade gestacional N (%) 

Pré-termo 156 (6,6) 

Termo 2181 (92,9) 

Pós-termo 8 (0,3) 

Sem informação 2 (0,1) 

Peso (gramas) Min – Máx. (Média) 

 1090 – 4925 (3236) 

Comprimento (cm) Min – Máx. (média) 

 33 – 58 (49) 

Peso ajustado para a idade gestacional N (%) 

Pequeno para a idade gestacional (PIG) 99 (4,2) 

Adequado para a idade gestacional (AIG) 2033 (86,6) 

Grande para a idade gestacional (GIG) 215 (9,2) 
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Gráfico 4: Distribuição do peso de nascimento (N = 2347) 

 

 

 

Gráfico 5: Distribuição do comprimento de nascimento (N = 2277) 
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sendo que 11% estavam em sobrepeso e 3,9% eram obesas, e as curvas de 

distribuição normal apresentaram leve desvio à direita 

 

Tabela 6: Características antropométricas das crianças aos 36 meses 

Peso (kg) Min – Máx. (Média) 

 10,8– 23,4 (14,6) 

Altura (cm) Min – Máx. (Média) 

 84 – 110 (96,3) 

Classificação nutricional pelo índice 

de massa corpórea 
N (%) 

Magreza 26 (1,1) 

Eutrofia 1284 (54,7) 

Risco de sobrepeso 539 (23,0) 

Sobrepeso 257 (11,0) 

Obesidade 92 (3,9) 

Sem informação 149 (6,3) 

 

 

Gráfico 6: Distribuição do escore – z do peso aos 36 meses (N = 2262) 
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Gráfico 7: Distribuição do escore – z da altura aos 36 meses (N = 2233) 

 

 

 

 

Gráfico 8: Distribuição do escore – z do índice de massa corpórea aos 36 

meses (N = 2198) 
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aos 36 meses (tabelas 9 e 10) onde podemos verificar correlações diversas entre 

conjuntos diferentes de variáveis em relação ao desfecho peso de nascimento e 

o IMC aos 3 anos. 

 

Tabela 7: Regressão linear univariada entre as características 

sociodemográficas, dados antropométricos, hábitos maternos e o peso de 

nascimento  

 Coeficiente Erro padrão t P>t IC (95%) 

Peso pré-gestacional 7.494.452 .7427731 10.09 0.000 
6.037.875 

895.103 

Ganho de peso materno 1.713.313 1.544.912 11.09 0.000 
1.410.354 

2.016.272 

IMC materno 1.479.415 212.553 6.96 0.000 
1.062.588 

1.896.242 

Idade materna -.0199957 .1647915 -0.12 0.903 
-.3431478 

.3031564 

Educação nível superior 1.477.924 416.254 0.36 0.723 
-6.684.717 

9.640.566 

Mãe solteira / divorciada -4.010.432 2.045.471 -1.96 0.050 
-8.021.552 

.0068747 

Renda .0070293 .0121963 0.58 0.564 
-.0169007 

.0309593 

Fumo durante gestação -1.757.567 2.863.932 -6.14 0.000 
-2.319.177 

-1.195.956 

Álcool durante gestação -892.467 4.114.455 -2.17 0.030 
-1.699.302 

-8.563.228 

Diabetes  155.656 5.688.158 2.74 0.006 
4.411.259 

2.671.995 

RN do sexo feminino -1.125.813 1.899.012 -5.93 0.000 
-1.498.205 

-753.421 
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Tabela 8: Regressão linear multivariada entre as características 

sociodemográficas, dados antropométricos, hábitos maternos e o peso de 

nascimento  

 Coeficiente Erro padrão t P>t IC (95%) 

Peso pré-gestacional 1.324.022 1.715.377 7.72 0.000 
9.876.257 

1.660.419 

Ganho de peso materno 2.008.092 1.568.032 12.81 0.000 
1.700.591 

2.315.593 

IMC materno 1.245.567 4.885.648 2.55 0.011 
2.203.674 

2.874.589 

Mãe solteira / divorciada -2.978.779 21.736 -1.37 0.171 
-7.241.351 

1.283.793 

Fumo durante gestação -1.518.664 2.920.748 -5.20 0.000 
-2.091.442 

-9.458.862 

Álcool durante gestação -1.218.934 4.117.212 -0.30 0.767 
-9.293.055 

6.855.188 

Diabetes 5.835.576 553.767 1.05 0.292 
-5.024.158 

1.669.531 

RN do sexo feminino -1.084.358 1.833.261 -5.91 0.000 
-1.443.873 

-7.248.439 
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Tabela 9: Regressão linear univariada entre as características 

sociodemográficas, dados antropométricos, hábitos maternos e o índice 

de massa corpórea aos 36 meses 

 Coeficiente Erro padrão t P>t IC (95%) 

Peso pré-gestacional .0301034 .0052207 5.77 0.000 .0198654 

.0403413 

IMC materno .049171 .0150488 3.27 0.001 .019659 

.0786829 

Ganho de peso materno .0205377 .0109597 1.87 0.061 -.0009547 

.04203 

Idade materna .0096858 .0011097 8.73 0.000 .0075097 

.011862 

Renda .0001296 .0000921 1.41 0.160 -.0000512 

.0003103 

Educação nível superior .479981 .1307556 3.67 0.000 .2235687 

.7363933 

Mãe solteira/divorciada -.3168883 .1532359 -2.07 0.039 -.6173847 

-.0163918 

Fumo durante a gestação -.0250488 .1993761 -0.13 0.900 -.4160263 

.3659288 

Álcool durante a gestação -.2654243 .282759 -0.94 0.348 -.8199162 

.2890675 

Diabetes .396871 .3985418 1.00 0.319 -.3846715 

1.178.413 

RN do sexo feminino -.1778919 .1308131 -1.36 0.174 -.434417 

.0786332 

Peso ao nascer .0009633 .0001392 6.92 0.000 .0006904 

.0012362 
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Tabela 10: Regressão linear multivariada entre as características 

sociodemográficas, dados antropométricos, hábitos maternos e o índice 

de massa corpórea aos 36 meses 

 

 Coeficiente Erro padrão t P>t IC (95%) 

Peso pré-gestacional .0684455 .012495 5.48 0.000 
.0439418 

.0929492 

IMC materno .1413211 .0347088 4.07 0.000 
.209388 

.0732542 

Idade materna .0096482 .0011618 8.30 0.000 
.0073698 

.0119266 

Educação nível superior .3291955 .1340857 2.46 0.014 
.0662419 

.5921491 

Mãe solteira / divorciada -.3420367 .1566357 -2.18 0.029 
-.6492129 

-.0348606 

Peso ao nascer .0007352 .0001474 4.99 0.000 
.0004462 

.0010242 
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6. DISCUSSÃO 

  

A Coorte ROC, iniciada em 2012 no HU-USP, se propõe a compreender os 

efeitos a médio e longo prazo da exposição a adversidades no início da vida. 

Esse estudo envolveu 2.347 díades mãe-criança pertencentes à coorte tendo 

como desfechos o peso de nascimento e o IMC aos 36 meses de idade.  

As mães tinham idade média de 27 anos, eram de baixa renda e sem 

comorbidades durante a gestação. A média de peso dessas mulheres, antes da 

gestação, foi de 62 kg, sendo que 29,9% eram classificadas como sobrepeso e 

16,3% como obesas. Estes achados estão de acordo com os dados da Pesquisa 

de Orçamentos Familiares (POF) 2008-2009 e indicam a alta prevalência do 

sobrepeso e da obesidade entre as mães da amostra53, possivelmente porque 

nosso grupo é composto por famílias de classe C e D, nas quais a prevalência 

deste distúrbio nutricional é maior. Pesquisas recentes vêm constatando um 

aumento na prevalência do excesso de peso em mulheres na idade fértil54. 

Em relação à variação de peso durante a gestação, verificou-se que o ganho 

médio foi de 12 kg, dentro do recomendado pelo IOM, que considera adequado 

ganhos entre 11,5 e 16 kg28. Estudos sugerem que gestantes que permanecem 

dentro dessa faixa, apresentam melhores desfechos maternos e neonatais18. No 

entanto, chamou a atenção que 766 (32,6%) mães da amostra ganharam acima 

de 20 kg durante a gestação.  

A maioria das crianças (92%) nasceu a termo, com peso médio de 3.236 g, 

sendo 86% classificados como adequados para a idade gestacional.  

A análise das características maternas e das condições de nascimento 

mostra que o grupo estudado se assemelha à população brasileira. 

As condições de nascimento refletem diretamente o estado de saúde e 

nutricional da mulher, antes e durante a gestação, seus hábitos e exposição a 

riscos, suas condições socioeconômicas, a atenção recebida durante o pré-natal 

e parto e, portanto, as práticas de saúde ao binômio mãe-filho, do puerpério à 

vida adulta55.  
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No presente estudo, o sexo feminino do RN e tabagismo materno 

apresentaram relação negativa com o peso de nascimento, enquanto os dados 

antropométricos maternos (peso e IMC materno antes da gestação e variação 

de peso durante a gestação) influenciaram positivamente o peso de nascimento, 

mantendo significância estatística na análise multivariada.  

Nossos dados foram semelhantes aos descritos na literatura sobre a relação 

de sexo e peso de nascimento: RN a termo do sexo masculino são maiores que 

os do sexo feminino56. Defilipo et al (2020) encontrou associação entre o sexo 

feminino (taxa de 50,8%) e diminuição do peso do nascimento57. 

Os efeitos negativos do fumo sobre o peso de nascimento, como observamos 

em nosso estudo, são extensivamente relatados na literatura. Apesar disso, 

descreve-se que o aconselhamento de pré-natal sobre hábitos nocivos é 

inadequado. Segundo Motta et al. (2010) com uma pesquisa descritiva 

transversal que incluiu 267 puérperas na cidade de Porto Alegre, apenas 66% 

da amostra recebeu informações no pré-natal sobre tabagismo58. Em estudo 

transversal de base populacional aninhado a uma coorte de 957 gestantes 

publicado em 2011, Silva et al. observaram que 2,1% das gestantes abusaram 

de álcool e, entre essas, 26,3% tiveram filhos com baixo peso59. Em nosso 

estudo, a mesma relação foi observada entre ingesta de álcool durante a 

gestação e peso de nascimento, embora não tenha se mantido na análise 

multivariada. Esses dados, enfatizam a importância de incluir essas orientações 

no cuidado das gestantes. 

O peso de nascimento é um dos principais indicadores das condições da 

gestação e é também um marcador de risco de morbimortalidade do RN e tem 

sido cada vez mais estudada a sua relação com o EN materno60. A literatura 

aponta diversas preocupações em relação aos RN de mães obesas. King (2006) 

relata que mães obesas dão à luz crianças macrossômicas com 1,2 a 1,8 vezes 

mais frequência do que mães eutróficas61. Os filhos de mães obesas têm um 

maior risco de morte fetal e morte intrauterina quando comparados a filhos de 

mães não-obesas62-63-64-65-66. 

A relação entre ganho de peso gestacional e peso ao nascer é amplamente 

conhecida: há uma correlação direta entre a nutrição materna e o peso do RN67, 
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podendo influenciar o neonato no seu crescimento e desenvolvimento durante a 

infância68. Assim como descrito por diversos outros autores, verificamos relação 

entre os dados antropométricos da mãe e o peso de nascimento, sugerindo que 

as alterações metabólicas derivadas do excesso de peso materno interferem no 

peso de nascimento do concepto. 

Na meta-análise realizada por Gaudet et al (2014), encontrou-se uma chance 

de 142% maior do feto nascer grande para idade gestacional em gestantes 

obesas69. Athukorala et al (2010), realizaram estudo com mulheres nulíparas 

com filhos únicos na Austrália, as mulheres foram categorizadas em três grupos 

de acordo com IMC (adequado, sobrepeso e obeso). Observou-se que o peso 

médio e Z score dos neonatos das mães do grupo do IMC com sobrepeso e 

obesas eram significativamente maiores do que das mães do grupo do IMC 

adequado. O estudo sugere que neonatos de mulheres sobrepeso e obesas são 

mais prováveis de serem GIG70. Vernini et al (2016), realizaram um estudo 

transversal, prospectivo com 258 gestantes. Constatou-se que 13,4% das 

gestantes do estudo eram obesas e tiveram RN grande para idade gestacional4. 

Os RN GIG são motivo de preocupação, pois possuem mais chances de 

desenvolverem intercorrências perinatais e durante a infância60. Em nosso 

estudo, a taxa de RN GIG foi de 9,2%. 

Além do peso de nascimento, alguns autores descrevem que a obesidade 

materna também pode estar relacionada a maior risco de prematuridade33. Em 

nosso estudo a taxa de prematuridade foi baixa (6,6%) e não mostrou relação 

com o IMC materno. 

Nakandakare (2019), descreveu associação entre fatores nutricionais e 

metabólicos da gestante, como IMC, ganho de peso e diabetes gestacional, com 

a adiposidade do neonato71. Em nosso estudo, a presença de diabetes 

gestacional também se relacionou com maior peso de nascimento, porém esse 

achado não se manteve estatisticamente significante na análise multivariada, 

possivelmente devido à baixa prevalência de diabetes na nossa amostra. 

A preocupação em relação ao peso de nascimento não se limita aos riscos 

no período neonatal, sendo cada vez mais estudada a relação entre essa 

característica e o risco de obesidade futura. Gaillard et al (2013), realizaram uma 
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coorte com 6.959 mães e filhos. Assim como os demais autores, relataram que 

a obesidade materna foi relacionada a riscos aumentados para o RN e a 

gestante, mas também descreveram associação com obesidade infantil33.  

Cocetti et al (2006), realizaram estudo para avaliar os fatores associados ao 

excesso de peso de crianças brasileiras menores de 2 anos, sendo observado 

que crianças que nasceram com peso maior que 3 kg possuem cinco vezes mais 

chance de apresentar excesso de peso42. Pereyra et al (2020), analisaram uma 

coorte com 2.331 crianças uruguaias com menos de quatro anos, concluindo que 

o excesso de peso no nascimento e o alto ganho ponderal são fortes fatores de 

risco para a obesidade infantil72. A percentagem de neonatos que nasceram com 

peso igual ou superior a 4 kg foi de 7,3%, e 12% delas foram classificadas com 

sobrepeso e obesidade. 

Em nosso estudo, aos 36 meses, o peso médio das crianças foi de 14,6 kg, 

variando entre 10,8 e 23,4 kg, a altura média foi de 96,3 cm, com variação de 84 

a 110cm. Segundo a classificação nutricional pelo IMC, 54,7% das crianças 

permaneceram na faixa de eutrofia, 23,0% com risco de sobrepeso, 11% 

apresentaram sobrepeso e 3,9% obesidade. Os nossos resultados estão em 

acordo com a literatura e apontam possível impacto do peso de nascimento 

sobre a obesidade infantil, uma vez que o maior peso de nascimento esteve 

associado a maior IMC aos 36 meses (p = 0,000). 

Nas análises de regressão, além de relação com o peso de nascimento, 

encontramos associação entre o IMC das crianças aos 36 meses e idade e 

escolaridade materna, peso materno PG e IMC materno.  

Em relação à idade materna influenciando o peso da criança aos 36 meses, 

os resultados da literatura são conflitantes. Em revisão sistemática realizada por 

Czarnobay et al, 2019, foram avaliados treze estudos, e em apenas três 

encontrou-se associação significativa da idade materna com o excesso de peso 

da criança, e os autores concluíram que a associação era inconsistente73. 

Sobre o nível educacional encontramos associação entre escolaridade de 

nível superior e o IMC da criança aos 36 meses (p <0.014), diferente do relatado 

por Gea-Horta et al (2017) que apontam que a alta escolaridade materna 
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contribui para aquisição de melhores escolhas alimentares por possuirem maior 

conhecimento sobre alimentos saudáveis74.   

Em relação aos dados antropométricos maternos, há vários relatos 

descrevendo que a obesidade da mulher antes de engravidar pode se associar 

à obesidade infantil, semelhante aos nossos achados.  

Bider-Canfield et al (2016), realizaram uma coorte com 15.710 díades mães-

filhos com 2 anos de idade. O estudo mostrou que o excesso de PG teve relação 

com excesso de peso infantil, além disso, o estudo constatou que a associação 

do excesso de peso aos 2 anos de idade, pode ser explicado também pela 

associação pelo peso ao nascer e idade gestacional. As mulheres obesas, 

tiveram duas vezes mais chances do seu filho apresentar sobrepeso aos dois 

anos de idade em comparação com mulheres que tiveram um peso PG 

adequado. Já as mulheres com sobrepeso, antes da gravidez, tiveram uma 

chance 50% maior de seu filho estar acima do peso aos dois anos. As mulheres 

que tiveram ganho de peso excessivo durante a gestação, tiveram 23% mais 

probabilidades de a criança apresentar sobrepeso aos dois anos de idade em 

comparação com mulheres que tiveram ganho de peso adequado durante a 

gravidez39.  

Essa pesquisa também mostrou associação entre a estrutura familiar e o 

peso de nascimento e o sobrepeso infantil, sugerindo que a criança morar com 

apenas um dos pais ou a presença de divórcio na família aumenta o risco de 

sobrepeso. Em nosso estudo encontramos relação inversa: a presença de mãe 

soleira / divorciada teve associação negativa com o IMC aos 36 meses (p 

<0.029). Outros autores vêm indicando que a estrutura familiar interfere no 

padrão alimentar, seja pela menor renda que restringe as escolhas, seja pela 

dificuldade de estabelecer rotina alimentar75. 

A influência da família no estabelecimento dos hábitos alimentares dos filhos, 

de acordo com a rotina alimentar diária, gera uma relação direta com as 

preferências e atitudes que as crianças irão desenvolver com a comida74-75, 

sendo que a mãe, possui um papel central nesse cenário alimentar49. 

Estudo transversal elaborado por Gea-Horta et al (2017) com uma amostra 

probabilística da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da 
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Mulher (PNDS) com 3.676 crianças apontou que as famílias cujas mães 

apresentavam maiores valores de IMC, também apresentavam maior consumo 

de alimentos obesogênicos por toda a família74. Feijó et al (2011), concluíram 

em seu estudo que os hábitos alimentares e a qualidade de vida materna têm 

relação com o EN e saúde da prole, gerando grande impacto e influência76. 

Miglioli et al (2015), colheram dados de 185 municípios do estado de 

Pernambuco e observaram 790 díades mãe- crianças, que tinham entre 6 e 59 

meses de idade.  Foi encontrado relação positiva entre o IMC materno e o IMC 

dos filhos, demostrando que quanto maior o IMC da mãe, maior o IMC da 

criança. O estudo explora a dependência nutricional que as crianças até 5 anos 

têm de suas mães77. 

A importância do cuidado pré-natal do binômio mãe-filho durante todo o 

processo gestacional a fim de evitar prejuízos à saúde de ambos já é um dado 

bastante compreendido na literatura49-30, entretanto todos os fatores 

responsáveis pelo sobrepeso e obesidade infantil ainda não são totalmente 

elucidados78, ainda que os fatores genéticos, fisiológicos, metabólicos, 

ambientais e comportamentais tenham sido frequentemente associados a esta 

condição79. 

Os dados de literatura indicam que o metabolismo materno nesta condição 

pode influenciar a evolução da criança35-39, mas sem dúvida, o IMC materno 

reflete hábitos alimentares que podem determinar os hábitos de toda família e 

seus possíveis impactos na saúde da prole. Por este ângulo, vemos a 

importância da educação em saúde no enfrentamento da obesidade infantil.   
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7. CONCLUSÃO 

 

O estudo aqui apresentado reafirma a relação entre o peso materno pré-

gestacional, o IMC materno e do peso de nascimento na evolução ponderal da 

criança até os 36 meses.  

Os achados sugerem o impacto do EN materno a longo prazo na saúde da 

criança e o papel relevante de políticas de saúde da mulher no enfrentamento 

da obesidade infantil. Diante disto, é fundamental que as políticas públicas para 

o enfrentamento da obesidade infantil abordem desde a saúde da mulher na fase 

pré-gestacional, a atenção pré-natal adequada, além do acompanhamento da 

criança durante a primeira infância.  
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