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RESUMO 

DOUEK, P.C. O crescimento no primeiro ano de vida e o excesso de peso 

no início da idade escolar. 2016. Tese (Doutorado) – Faculdade de Saúde 

Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

INTRODUÇÃO - A obesidade é uma preocupação de saúde pública cada vez 

mais importante, em todo o mundo. A obesidade infantil, por sua vez, vem 

sendo associada a um alto risco de agravos infantis e de obesidade e doenças 

crônicas não transmissíveis na fase adulta. Admite-se que o início da vida seja 

um momento crítico e determinante para o risco do indivíduo desenvolver 

sobrepeso ou obesidade. Entretanto, não está definido se existe algum período 

de maior vulnerabilidade na fase pós-natal e qual seria o melhor marcador do 

crescimento da criança para indicar uma possível intervenção precoce que 

possa minimizar o risco de desenvolver excesso de peso ou obesidade. 

OBJETIVO - Analisar as relações existentes entre indicadores antropométricos 

de crescimento no primeiro ano de vida e o desenvolvimento de excesso de 

peso no início da idade escolar. MÉTODOS - Estudo de uma coorte histórica 

de uma unidade básica de saúde em São Paulo, Brasil. Os momentos 

analisados foram aos três, seis e doze meses e aos sete anos de idade. 

Avaliou-se a velocidade de crescimento e o crescimento alcançado durante o 

primeiro ano de vida frente aos desfechos: excesso de peso e obesidade aos 

sete anos de idade. As variáveis foram analisadas estatisticamente através do 

Coeficiente de Correlação de Pearson e das curvas ROC, além de terem sido 

estimadas a sensibilidade, a especificidade e o risco relativo. RESULTADOS - 

Os Coeficientes de Correlação de Pearson do ganho de peso por ganho de 

comprimento nos períodos de 0 a 3 meses, 0 a 6 meses e 0 a 12 meses foram, 

respectivamente, 0,23 (IC 95%: 0,13 a 0,33), 0,29 (IC 95%: 0,19 a 0,39) e 0,34 

(IC 95%: 0,24 a 0,43), todos significantes estatisticamente. Os Coeficientes de 

Correlação de Pearson do escore z do Índice de Massa Corpórea (IMC) para 3, 

6 e 12 meses foram, respectivamente, 0,39 (IC 95%: 0,29 a 0,48), 0,41 (IC 

95%: 0,32 a 0,50) e 0,42 (IC 95%: 0,33 a 0,51). Para excesso de peso na idade 



escolar, a utilização do marcador escore z do IMC aos 12 meses maior que 

0,49 apresentou sensibilidade de 68,29% (IC 95%: 59,3% a 76,4%), 

especificidade de 63,51% (IC 95%: 56,6% a 70,0%) e risco relativo estimado de 

2,31 (IC 95%: 1,69 a 3,17). Para obesidade, o mesmo marcador apresentou 

sensibilidade de 76,47% (IC 95%: 62,5% a 87,2%), especificidade de 56,89% 

(IC 95%: 50,9% a 62,7%) e risco relativo estimado de 3,49 (IC 95%: 1,90 a 

6,43). CONCLUSÕES - O primeiro trimestre de vida se revelou como sendo o 

período mais crítico, entre os estudados, para o desenvolvimento de sobrepeso 

ou obesidade no início da idade escolar. No entanto, o escore z do IMC acima 

de 0,49 aos 12 meses de vida se mostrou como o melhor marcador para esses 

dois desfechos. 

DESCRITORES: criança, crescimento, risco, obesidade, sobrepeso. 



ABSTRACT 

DOUEK, P.C. The growth in the first year and overweight at early school 

age. Thesis - Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2016. Portuguese. 

INTRODUCTION - Obesity is a public health concern increasingly important 

worldwide. Childhood obesity, in turn, has been linked to a high risk of 

childhood diseases and obesity and chronic diseases in adulthood. It is 

assumed that the beginning of life is a critical and decisive time for the 

individual’s risk of developing overweight or obese. However, it is not clear 

whether there is a period of greatest vulnerability at the early stage of postnatal 

life and which would be the best indicator of the child's growth to indicate a 

possible early intervention that can minimize the risk of overweight and obesity. 

OBJECTIVE – Analyze the relationship between anthropometric parameters of 

growth in the first year of life and the presence of overweight at early school 

age. METHODS - A historical cohort study of a basic health unit in São Paulo, 

Brazil. The moments analyzed were at three, six and twelve months, and seven 

years old. It was evaluated the growth rate and the growth achieved during the 

first year of life compared to the outcomes: overweight and obesity at seven 

years old. The variables were statistically analyzed using Pearson Correlation 

Coefficient, ROC curves, sensitivity, specificity and relative risks. RESULTS - 

The Pearson Correlation Coefficients between the ratio of weight gain per 

height gain in 0-3 months, 0-6 months and 0-12 months were respectively 0.23 

(95% CI: 0.13 the 0.33), 0.29 (95% CI: 0.19 to 0.39) and 0.34 (95% CI: 0.24 to 

0.43), all statistically significant. The Pearson Correlation Coefficients of body 

mass index (BMI) z scores for 3, 6 and 12 months were respectively 0.39 (95% 

CI: 0.29 to 0.48), 0.41 (95% CI: 0.32 to 0.50) and 0.42 (95% CI: .33-.51). For 

overweight schoolchildren, the use of Z score of BMI at 12 months greater than 

0.49 had a sensitivity of 68.29% (95% CI: 59.3% to 76.4%), specificity of 

63.51% (95% CI: 56.6% to 70.0%) and estimated relative risk of 2.31 (95% CI: 

1.69 to 3.17). For obesity, the same marker had a sensitivity of 76.47% (95% 



CI: 62.5% to 87.2%), specificity of 56.89% (95% CI: 50.9% to 62.7%) and 

estimated relative risk of 3.49 (95% CI: 1.90 to 6.43). CONCLUSIONS - The 

first three months of life is probably the most crucial period for the development 

of overweight or obesity at early school age. However, BMI z scores above 0.49 

at 12 months of life proved to be the best indicator for these two outcomes. 

KEY WORDS: child, growth, risk, obesity, overweight. 
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aos 3 meses de idade em relação à obesidade na idade 
escolar. 
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Quadro 6 Sensibilidade, especificidade e intervalos de confiança de 
95% (IC 95%) calculados a partir da curva ROC do zIMC 
aos 6 meses de idade em relação à obesidade na idade 
escolar. 
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Quadro 7 Sensibilidade, especificidade e intervalos de confiança de 
95% (IC 95%) calculados a partir da curva ROC do zIMC 
aos 12 meses de idade em relação à obesidade na idade 
escolar. 
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SIGLAS UTILIZADAS 

ASC Área sob a curva ROC 

CSEB Centro de Saúde Escola Butantã 

DCNT Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

Ev zP/I Evolução mensal média do escore z do peso para a 
idade 

g/cm Ganho de peso por ganho de comprimento, em 
gramas por centímetros 

GC Ganho de comprimento mensal 

GP Ganho de Peso mensal 

IC Intervalo de Confiança 

IMC Índice de Massa Corpórea 

OMS Organização Mundial da Saúde 

p Nível de significância 

p25 Percentil 25 

p75 Percentil 75 

r Coeficientes de Correlação de Pearson 

ROC Características de Operação do Receptor (Receiver 

Operating Characteristic) 

sm Salário mínimo 

zC/I Escore z do comprimento para a idade 

zIMC Escore z do índice de massa corpórea 

zIMC1ºano Escore z do IMC, por períodos, no primeiro ano de 
vida 

zP/I Escore z do peso para a idade 
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1. INTRODUÇÃO

1.1. EPIDEMIOLOGIA 

A obesidade vem se alastrando rapidamente, ainda que de forma 

desigual, por todos os continentes, atingindo níveis epidêmicos ou de endemia 

em várias regiões do mundo. Nos últimos 35 anos, a prevalência de obesidade, 

definida em adultos como Índice de Massa Corpórea (IMC) maior ou igual a 30 

kg/m2 aumentou de forma alarmante. Enquanto em 1980, 5% dos homens e 8% 

das mulheres eram obesos, em 2014 esta parcela chegou a 11% e 15%, 

respectivamente, o que corresponde a um total estimado de meio bilhão de 

adultos obesos no mundo. A dimensão deste problema é ainda mais 

preocupante considerando-se que a proporção de indivíduos com excesso de 

excesso de peso, isto é, IMC maior ou igual a 25 kg/m2, é estimada em 39% 

dos adultos da população mundial1.  

A prevalência de altos índices de massa corpórea aumenta com a 

elevação da renda per capita das nações. Vários países em desenvolvimento, 

que ainda enfrentam taxas significativas de desnutrição e de doenças 

infectocontagiosas, vivenciam, no presente, um período de transição 

demográfica, epidemiológica e nutricional, deparando-se com um rápido 

crescimento do sobrepeso e da obesidade, principalmente nas áreas urbanas2. 

Atualmente, o excesso de peso é mais frequente nas Américas, com uma taxa 

de 61% de sobrepeso e 27% de obesidade, e menos frequente no Sudeste da 

Ásia, com 22% de sobrepeso e 5% de obesidade, sendo as mulheres mais 

obesas que os homens nessas duas regiões1. 

A prevalência de sobrepeso e de obesidade na infância também vem 

aumentando nos últimos anos3. No mundo, a porcentagem de excesso de peso 

em menores de cinco anos aumentou de 4,2% em 1990 para 6,3% em 2013, o 

que corresponde a cerca de 42 milhões de crianças, sendo as dos países em 
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desenvolvimento as mais vulneráveis, em função de assistência pré-natal, 

alimentação e condições de vida inadequadas4. 

No Brasil, a Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-9 encontrou, na 

população acima de 19 anos, prevalência de excesso de peso de 48,0% entre 

as mulheres e 50,1% entre os homens, e prevalência de obesidade de 16,9% 

entre as mulheres e 12,4% entre os homens. Crianças de 5 a 9 anos de idade, 

por sua vez, apresentaram prevalência de excesso de peso de 32,0% e 34,8% 

e de obesidade de 11,8% e 16,6%, em meninas e meninos, respectivamente. 

Ainda nessa pesquisa, a prevalência de baixa estatura, na mesma faixa etária 

foi de 6,3% para o sexo feminino e de 7,2% para o masculino, indicando que o 

Brasil também se encontra no período de transição nutricional5. 

1.2. REPERCUSSÕES DA OBESIDADE INFANTIL 

Os problemas que a obesidade pode acarretar nas crianças a curto e 

longo prazo têm demandado atenção especial dos pesquisadores. Em sua 

revisão, MUST e STRAUSS6 descreveram várias alterações, algumas 

identificadas apenas nos casos mais graves: respiratórias, como apnéia 

noturna e dispneia aos esforços; ortopédicas, como sobrecarga óssea, maior 

risco de traumas e de epifisiólise do quadril; neurológicas, como hipertensão 

intracraniana ou pseudotumor cerebral; endocrinológicas, como resistência à 

insulina e alterações hormonais compatíveis com a síndrome dos ovários 

policísticos; psíquicas, como baixa autoestima e alteração da imagem corporal; 

e do sistema digestivo, como colelitíase e esteatose não alcóolica do fígado. 

Ademais, são descritas alterações dermatológicas, como estrias, impetigo, 

infeções fúngicas, acne e acanthosis nigricans, além de piora da qualidade de 

vida e do desempenho de atividades físicas7-11. 

Somados a esses problemas, o diabetes mellitus tipo 2 e a chamada 

síndrome metabólica, antes praticamente exclusividade dos adultos, passaram 
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a ser condições encontradas também na faixa etária pediátrica e nos 

adolescentes12-15. Apesar das dificuldades em caracterizar a síndrome 

metabólica na infância, sua importância reside no fato de seus componentes 

serem fatores de risco para a doença cardiovascular. Vários estudos 

encontraram maiores proporções de resistência à insulina, aumento da gordura 

abdominal, hipertensão e alterações do perfil lipídico em crianças e 

adolescentes com sobrepeso e obesidade quando comparadas a seus pares 

de peso adequado16-19. E mais, já se encontrou, em crianças a partir de 9 anos 

de idade e em adolescentes obesos, indícios de doença cardiovascular 

precoce, como hipertrofia de ventrículo esquerdo e aumento da espessura da 

camada íntima da carótida16,20,21.  

Outra preocupação, no longo prazo, é o alto risco de doenças 

incapacitantes e mortes prematuras na fase adulta, por estar, a obesidade, 

relacionada ao risco aumentado de doenças crônicas, degenerativas, 

musculoesqueléticas e câncer, em idades cada vez mais precoces7,22-24. Por 

um lado, é provável que isso ocorra porque as crianças com excesso de peso 

têm maior risco de se tornarem adultos obesos25-31. Por outro lado, tem-se 

verificado, também, nas crianças obesas, de forma independente do peso 

apresentado na idade adulta, maior risco de doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT)32,33.  

É interessante notar que a própria definição de obesidade e de 

sobrepeso varia de acordo com o autor ou com a idade do indivíduo 

avaliado34,35,36. Num mesmo estudo de BARROS et al.36, por exemplo, crianças 

de quatro anos foram consideradas obesas quando o IMC era igual ou maior 

que 2 escores z em relação à mediana do padrão da OMS37. Já, adolescentes 

de 11 e 15 anos foram definidos como obesos quando o IMC estava no 

percentil 85 ou acima dele e a prega tricipital e a subescapular igual ou acima 

do percentil 90 da curva de referência do National Center for Health Statistics 

(NCHS)38. E, finalmente, adultos jovens de 23 anos foram considerados obesos 

quando o IMC era igual ou superior a 30 kg/m2.  
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No entanto, independentemente da definição adotada, um problema que 

agrava o quadro instalado de sobrepeso ou de obesidade é a dificuldade que 

crianças, adolescentes e adultos têm em reduzir seu peso corporal39-42. 

Portanto, torna-se importante, além de procurar intervenções eficazes de 

tratamento, encontrar formas de prevenir o excesso de peso precocemente, o 

que só pode ocorrer à medida que fatores de risco sejam mais explorados.  

1.3. FATORES DE RISCO DA OBESIDADE INFANTIL 

Várias características pessoais e sociais foram identificadas e propostas 

como fatores de risco para a obesidade infantil, entre os quais, genética, 

epigenética, obesidade dos pais, condições socioeconômicas da família, peso 

ao nascer, introdução precoce e qualidade da alimentação complementar, 

estilo de vida e velocidade de crescimento nos primeiros anos de vida23,43-45. 

O risco aumentado de obesidade em filhos de pais obesos é bem 

conhecido. É possível que seja resultado de fatores genéticos, ambientais ou, 

mais provavelmente, a combinação dos dois, como mostram vários estudos 

que procuraram determinar os genes responsáveis pela obesidade45-48. 

RAVELLI et al.49 foram pioneiros ao relacionar a obesidade à privação 

de nutrientes na primeira fase da gestação em uma coorte de homens que, 

durante o período intrauterino, haviam sido expostos à fome na Holanda, em 

1944/1945. Mais tarde, os estudos de BARKER et al.50-52, na década de 1990, 

introduziram o conceito de programação metabólica fetal, que consiste em 

reconhecer que eventos que atuam durante determinadas e limitadas fases da 

vida teriam a capacidade de gerar efeitos moduladores sobre a saúde no longo 

prazo, inclusive aumentando o risco de doença cardiovascular. O período 

intrauterino e, mais tarde, o início da vida pós-natal foram apontados como 

períodos críticos para essa programação.  
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Ainda segundo esses autores, um ambiente desfavorável, com pouca 

oferta de nutrientes ou de oxigênio, em uma época de rápido crescimento 

celular, provocaria adaptações no organismo do feto, permitindo sua 

sobrevivência à custa de alterações no metabolismo da massa muscular. Com 

a restrição do aporte nutricional, diminuiria a velocidade de crescimento das 

células musculares do feto, provavelmente por diminuição na produção de 

fatores de crescimento, como a insulina e o hormônio de crescimento, ou por 

aumento da resistência das células a esses hormônios, resultando em um 

recém-nascido de baixo peso. Se mais adiante, durante a vida pós-natal, 

houvesse mudanças nas condições ambientais, com grande oferta de 

nutrientes, as alterações sofridas, persistentes por toda a vida, poderiam trazer 

problemas no futuro, como obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes e 

hipertensão50-54. Outros estudos também confirmaram a associação entre o 

baixo peso ao nascer e a obesidade e entre o aumento da gordura visceral e a 

intolerância à glicose, que são características da síndrome metabólica do 

adulto55-59.  

Nos últimos anos, vêm crescendo as evidências de que essas alterações 

poderiam ocorrer através de mecanismo epigenético, que seria responsável 

pelo maior ou menor grau de expressão dos genes. Tal mecanismo inclui a 

metilação dos nucleotídios cistidina-guanosina, a acetilação da histona, que 

termina por alterar a estrutura da cromatina, e o controle pós-transcripcional 

realizado pelo micro RNA que, ao se ligar ao último terço do RNA mensageiro, 

é capaz de inibir a síntese de determinadas proteínas44,60,61. Essas 

modificações epigenéticas, geralmente estáveis e persistentes ao longo da 

vida, e que poderiam se manifestar apenas tardiamente, na idade adulta, 

ajudariam a explicar a diversidade observada nos diferentes indivíduos60. No 

entanto, ainda não estão bem estabelecidos os períodos mais propícios ou os 

mais vulneráveis à indução das alterações epigenéticas, mas é provável que 

estes se encontrem entre o desenvolvimento intrauterino e o início da vida e, 

por isso, essa fase seja tão fundamental na determinação do risco de 

obesidade44,60,61.  
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Não apenas a restrição, mas também o excesso de aporte energético ao 

feto pode trazer prejuízos ao indivíduo62-67. Em gestantes obesas, por exemplo, 

assim como nas diabéticas, verifica-se um aumento dos depósitos de gordura 

no feto, o que, segundo alguns autores, aumenta o risco de desenvolvimento 

de alterações metabólicas ainda na infância68,69.  

Outras características maternas, como peso, altura, paridade, idade e 

estilo de vida, foram relacionadas ao crescimento fetal30,47,70. No trabalho de 

MOOK-KANAMORI et al.70, a idade materna e o uso regular da suplementação 

de ácido fólico se associaram de forma direta com o crescimento fetal no 

primeiro trimestre, enquanto que a pressão diastólica e hábito de fumar o 

fizeram de forma inversa. Esses autores verificaram, também, que a restrição 

do crescimento fetal no primeiro trimestre se associou ao risco aumentado de 

nascimentos prematuros e de recém-nascidos pequenos para a idade 

gestacional e/ou de baixo peso ao nascer. Por fim, relacionaram a restrição do 

crescimento do primeiro trimestre de gestação com o crescimento acelerado do 

lactente até os dois anos de vida70. 

O parto através da cesariana tem sido considerado como mais um fator 

de risco para obesidade e para as alterações metabólicas71,72. Em uma meta- 

análise realizada por CARDWELL et al.71, os autores concluíram que crianças 

nascidas pela via alta  apresentavam um aumento de 20% no risco de 

desenvolver diabetes tipo 1, quando comparadas às nascidas por parto vaginal. 

GOLDANI et al.72, estudando uma coorte de 2002-2004, em Ribeirão Preto, 

encontraram uma taxa de obesidade 15,2% maior nos adultos nascidos por 

cesárea, quando comparados aos nascidos por via vaginal. Por outro lado, 

analisando três coortes de Pelotas, BARROS et al.36 encontraram diferença no 

risco de obesidade em função da via de parto apenas nos meninos de uma das 

coortes, após o ajuste das variáveis socioeconômicas, demográficas, maternas, 

antropométricas e de comportamento. 

O possível risco aumentado de obesidade em função do tipo de parto 

tem sido explicado, segundo alguns autores, pela diferença de microbiota 

intestinal nas crianças nascidas pela via alta ou baixa. As crianças nascidas por 
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via vaginal apresentariam uma flora intestinal mais variada e com maior 

número de Bifidobactérias, enquanto crianças nascidas por cesárea 

apresentariam maior número de Clostridium e de Estafilococos73,74.  

Entretanto, AJSLEV et al.75, estudando 28.354 duplas de mães e filhos 

da coorte longitudinal da Dinamarca, não encontraram uma associação 

significante entre o tipo de parto e o excesso de peso aos sete anos de idade. 

Porém, o estudo revelou que a combinação de fatores que potencialmente 

poderiam alterar a flora intestinal da criança, como o IMC materno pré-

gestacional, o próprio tipo de parto e o uso de antibióticos no primeiro semestre 

de vida, em conjunto, influenciaram o risco de excesso de peso no escolar.  

A influência dos hormônios no período perinatal, assim como nos pré-

escolares, também é importante. O alto nível de leptina no sangue do cordão 

umbilical, produzida principalmente pela placenta, foi associado à redução do 

ganho de peso para o comprimento e à menor adiposidade aos 3 e aos 7 anos 

de idade. Por outro lado, altos níveis de leptina aos 3 anos foram associados a 

um rápido aumento no IMC dos 3 aos 7 anos, sugerindo que a resistência à 

leptina poderia se desenvolver nesse período76. 

GILLMAN et al.77 encontraram uma associação positiva entre o risco de 

obesidade em crianças de 7 a 10 anos de idade e quatro fatores passíveis de 

serem modificados: fumo na gestação, ganho de peso na gestação, período de 

sono durante a infância menor que 12 horas e aleitamento materno por menos 

de 12 meses, concluindo que quanto maior fosse o número destes fatores 

presentes na história da criança, maior seria o risco de obesidade.  

Ainda não há consenso em relação ao papel do aleitamento materno na 

obesidade. As propriedades químicas, imunológicas e microbiológicas do leite 

humano e até a própria dinâmica da amamentação, que provavelmente 

propicia uma adequada resposta ao mecanismo de saciedade, sugerem um 

efeito protetor em relação ao risco de obesidade futura78. A revisão sistemática, 

realizada por ARENZ et al.79, em 2004, encontrou evidências que confirmariam 

essa hipótese. Já OWEN et al.80, assim como TOSCHKE et al.81, após 

analisarem várias publicações, concluíram que não há elementos suficientes 
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que comprovem o menor risco de obesidade, durante a infância ou mesmo na 

fase adulta, em crianças que foram amamentadas. Esses autores afirmam que 

os fatores de confusão, nos estudos avaliados, não foram devidamente 

controlados para que se possa confirmar a influência benéfica da 

amamentação na diminuição do IMC80,81.  

Se a proteção do leite materno ainda não está definitivamente 

evidenciada, o início precoce da alimentação complementar com alto valor 

proteico parece contribuir positivamente para o desenvolvimento da obesidade. 

KOLETZKO et al.82 verificaram que lactentes que receberam fórmula com alto 

teor de proteínas apresentaram um peso maior aos dois anos, sem o 

correspondente aumento de estatura, quando comparados a crianças que 

receberam fórmula com baixa concentração proteica ou que foram 

amamentadas. Nesse estudo, os autores sugeriram que a ingestão de fórmula 

com menor aporte de proteínas no início da vida seria um fator de proteção 

contra a obesidade futura82. Seguindo a mesma linha de investigação, 

ESCRIBANO et al.83, em um trabalho com 41 crianças, verificaram aumento na 

velocidade de ganho de peso e, ainda, adiposidade maior, avaliada por diluição 

de isótopos, aos seis meses de idade, em lactentes que receberam fórmula 

com alta concentração proteica.  

BARKER et al.50,51 já tinham apontado que crianças de baixo peso ao 

nascer, baixo peso no primeiro ano de vida e com alta velocidade de ganho de 

peso depois deste período apresentavam risco elevado de efeitos deletérios 

para a saúde, como hipertensão e maior resistência à insulina. Depois deles, 

outros autores84-86 confirmaram essas observações e outros ainda verificaram 

que o rápido ganho de peso nos primeiros anos de vida se associava à 

obesidade ou aos indicadores de risco cardiovascular, independentemente do 

peso de nascimento27,87-93. No entanto, ainda não está estabelecido, dentre 

esses primeiros anos de vida, qual seria o momento mais crítico.  

Os estudos se dividem ao considerar o primeiro trimestre de vida, o 

primeiro ano, os dois primeiros anos, a infância até os sete anos ou até a 

puberdade como sendo os períodos críticos na determinação da obesidade e 
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suas complicações. Uma das dificuldades encontradas na avaliação dessa 

questão é a diversidade de parâmetros e desfechos considerados em cada um 

dos estudos.  

KHUC et al.94, por exemplo, encontraram um risco aumentado de 

doença metabólica em adolescentes chilenos que apresentaram uma maior 

velocidade de ganho de peso no primeiro trimestre de vida. ADAIR e COLE95 

obtiveram um risco aumentado de hipertensão em adolescentes masculinos 

que nasceram com baixo peso para altura e aumentaram rapidamente o IMC 

durante a fase pré-escolar até a adolescência, ainda que não se tornassem 

obesos.  

Em uma coorte de crianças chinesas, HUI et al.96 encontraram relação 

positiva entre a velocidade de ganho de peso no primeiro ano de vida e o IMC 

aos sete anos de idade, utilizando as diferenças de escore z do peso para a 

idade. Na mesma linha, os resultados dos estudos de STETTLER et al.97 

mostraram que crianças que tiveram um padrão de crescimento acelerado, 

considerado como sendo um aumento de um ou mais desvios padrão no peso 

para idade do nascimento até quatro meses, apresentaram maior risco de se 

tornarem obesas aos 20 anos de idade. A velocidade de ganho de peso, 

expressa em gramas por mês, se associou significativamente ao excesso de 

peso aos quatro anos no estudo de DENNISON et al.98. ONG et al.32 

encontraram uma associação positiva entre o rápido crescimento nos dois 

primeiros anos de vida e o excesso de peso aos cinco anos de idade, em 

lactentes que nasceram pequenos para a idade gestacional e com baixo peso 

para o comprimento. E, ainda, HE e KARLBERG99 verificaram um risco maior 

de obesidade aos 18 anos nas crianças suecas que apresentaram um franco 

aumento do IMC antes dos 5,5 anos de idade.  

TOSCHKE et al.87, por sua vez, estudaram o ganho de peso no primeiro 

e segundo semestre de vida, no primeiro ano e nos dois primeiros anos de vida 

e compararam o ganho de peso, o ganho de comprimento, o IMC e o índice 

ponderal em cada período, concluindo que o ganho de peso maior que 9.764 g 
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nos primeiros 24 meses de vida seria o melhor indicador para o excesso de 

peso na idade de cinco a sete anos, com valor preditivo de 19%. 

GOLDANI100 condensou e organizou alguns dos conceitos envolvidos 

nos estudos citados que, em conjunto, podem auxiliar na compreensão dos 

fenômenos que contribuem para as elevadas prevalências atualmente 

observadas de DCNT ou de seus marcadores, a saber: 1. Fenótipo poupador – 

seria o resultado da adaptação do feto a um ambiente intrauterino adverso. 

Para sobreviver, o organismo privilegiaria os órgãos nobres em detrimento de 

outros, o que lhe custaria um preço a pagar no futuro; 2. Programação 

metabólica – um estímulo positivo ou negativo, atuando em um determinado 

período crítico, seria capaz de provocar efeitos permanentes no metabolismo 

do organismo. Esses períodos críticos seriam de alta plasticidade, para que o 

organismo pudesse responder de forma diferente a estímulos distintos; 3. 

Constrição materna – remete ao fato de que o crescimento estaria sempre 

limitado pelo ambiente materno/placentário. Esse limite poderia ser mais 

intenso nos casos de mães de baixa estatura ou de doença placentária. Após o 

nascimento, o lactente estaria livre dessas constrições, mas poderia começar a 

apresentar as consequências da situação adversa anterior; 4. Respostas 

adaptativas – os sinais que a mãe enviaria ao feto pela placenta, por meio de 

hormônios, ou ao recém-nascido, através do leite materno, desencadeariam 

respostas adaptativas. Tais respostas, mediadas por mecanismos 

epigenéticos, seriam permanentes e poderiam ser transmitidas por gerações. 

Teriam a vantagem de preservar e preparar o indivíduo durante seu 

desenvolvimento, para que enfrentasse melhor o ambiente, se este se 

mantivesse inalterado. Por outro lado, no caso de mudanças nas condições do 

ambiente, o indivíduo poderia ficar sujeito a um maior risco de agravos de 

saúde. 

Nesse sentido, a alta velocidade de ganho de peso durante a infância, 

representada por curvas antropométricas que cruzam de forma ascendente os 

percentis da referência, parece ser fator de risco para obesidade e suas 

comorbidades no adulto32,85,97,101-104. Isso significa uma oportunidade de 

intervenção precoce que previna a instalação do sobrepeso ou da obesidade. 
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No entanto, existem ainda controvérsias expressivas na definição do grau, da 

época e do melhor marcador a ser utilizado na definição do crescimento 

acelerado da criança, responsável pelo aumento do risco futuro obesidade e de 

outros efeitos prejudiciais à saúde. Estas indefinições justificam a procura de 

possíveis marcadores de risco ou de outros determinantes do excesso de 

peso105. 

 

1.4. HIPÓTESE DO ESTUDO 

 

Existe um período específico durante o primeiro ano de vida em que a 

evolução do crescimento do lactente pode contribuir para o desenvolvimento de 

excesso de peso no início da idade escolar e, portanto, é possível identificar 

um marcador antropométrico que auxilie na detecção precoce desse risco. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

 Analisar as relações existentes entre indicadores antropométricos de 

crescimento no primeiro ano de vida e o desenvolvimento de excesso de 

peso no início da idade escolar. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Identificar o período do primeiro ano de vida em que a velocidade de 

crescimento está associada a um maior risco de desenvolver excesso de 

peso no início da idade escolar. 

 

 Analisar o ganho médio mensal de peso por idade, o ganho médio 

mensal de comprimento por idade, o ganho médio de peso por 

comprimento e a evolução do IMC no primeiro e segundo trimestre, no 

primeiro e segundo semestre e no primeiro ano de vida, e sua 

correlação com o estado nutricional da criança no início da idade 

escolar. 

 

 Estabelecer o ponto de corte dos indicadores antropométricos que se 

mostra mais adequado para a identificação da criança em risco de ter 

excesso de peso no início da idade escolar. 
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3. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

Estudo de coorte histórica a partir de levantamento retrospectivo dos 

dados de crescimento de crianças: peso e comprimento ao nascimento, aos 

três, seis e doze meses; peso e altura aos sete anos de idade.  

O efeito considerado foi o excesso de peso aos sete anos e o fator de 

risco foi o crescimento alcançado e/ou sua evolução durante o primeiro ano de 

vida. 

 

3.1. LOCAL DO ESTUDO 

 

O local do estudo foi o ambulatório de pediatria do Centro de Saúde 

Escola Samuel Barnsley Pessoa, conhecido como Centro de Saúde Escola 

Butantã (CSEB), da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

Esse serviço é uma unidade de atenção primária, voltado à qualificação de 

estudantes em regime de estágio e de médicos residentes em pediatria. Está 

localizado na região oeste da cidade de São Paulo, de 11 milhões de 

habitantes, segundo o censo de 2010106, e inserido administrativamente no 

bairro do Butantã, sendo, em 2015, diretamente responsável por uma 

população adstrita de aproximadamente 44.000 habitantes. (Figura 1)  
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 Extraído de: site do CSEB. Disponível em: http://www2.fm.usp.br/cseb/  

Figura 1. Território de abrangência do Centro de Saúde Escola Samuel 
Barnsley Pessoa, São Paulo, Brasil.  

 

3.2. SELEÇÃO DA POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

 A população de estudo foi constituída pelo universo de crianças 

moradoras da área de abrangência do CSEB, nascidas entre janeiro de 2000 e 

abril de 2007 e matriculadas nesta unidade básica antes dos três meses de 

idade. 
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3.2.1. Tamanho da amostra para compor a coorte 

O tamanho da amostra inicialmente calculado para compor a coorte foi 

estimado a partir de um N capaz de oferecer à análise estatística: um poder de 

teste de 90%; um nível de significância de 5%; uma área sob a curva ROC* de 

75% para o grupo exposto ao fator de risco, uma área sob a curva ROC de 

60% para o grupo não exposto; e Coeficiente de Correlação de Pearson com o 

escore z do IMC (zIMC) no início da idade escolar de 0,6 no grupo exposto e 

de 0,1 no grupo não exposto ao fator de risco. Estas condições determinaram 

um tamanho mínimo de amostra de 100 crianças portadoras do efeito (excesso 

de peso). Portanto, considerando uma previsão de prevalência de excesso de 

peso entre 25 e 30% aos sete anos de idade, o tamanho total da amostra 

necessária foi estimado como sendo um valor entre 330 e 400 crianças 

(Software MedCalc versão 12.0.1.0). 

 

3.2.2. Critérios de inclusão 

 A coorte foi constituída pelas crianças do CSEB pertencentes à 

população de estudo que preencheram os seguintes critérios de inclusão: 

 Visitas regulares ao Serviço Ambulatorial de Pediatria do CSEB no 

primeiro ano de vida. 

 Acompanhamento de saúde no CSEB até pelo menos a idade 

escolar. 

 

3.2.3. Critérios de exclusão 

Foram excluídas as crianças que apresentaram: 

 Peso ao nascer abaixo de 2.000 g. 

 Malformações genéticas. 

                                                           
*
Receiver Operating Characteristic (em português, Características de Operação do Receptor) 
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 Agravos à saúde que poderiam ter comprometido o crescimento. 

 Registros médicos sem preenchimento dos quesitos   

 antropométricos. 

 Valores biologicamente improváveis em um ou mais índices 

antropométricos (que se afastavam da média em ± 4 desvios padrão), com 

exceção do peso e do IMC no início da idade escolar, por ser este o 

desfecho em análise.  

  

3.2.4. Registro e coleta das informações da amostra 

  As informações necessárias foram obtidas através do levantamento dos 

registros contidos nos prontuários.  

 O CSEB, dada sua característica voltada à formação de profissionais de 

saúde, conta, historicamente, com equipes de enfermagem responsáveis pela 

medição das crianças. Face às características do trabalho pedagógico 

associado às atividades de rotina, todos os profissionais envolvidos são 

capacitados e treinados de acordo com as técnicas de Frisancho107 e 

qualificados para o ensino dessas técnicas.  

Desse modo, a partir do banco de dados do CSEB, foram coletadas as 

informações de 615 crianças nascidas entre janeiro de 2000 e abril de 2007 e 

matriculadas antes dos 3 meses de idade, que tiveram seguimento regular no 

primeiro ano de vida e que tiveram pelo menos uma consulta, entre 6 e 8 anos. 

Após a limpeza do arquivo, com o início da aplicação dos critérios de 

exclusão, restou uma amostra de 368 crianças. Destas, foram excluídas ainda 

34 crianças que apresentaram agravos de saúde que poderiam comprometer o 

crescimento, a saber: peso de nascimento abaixo de 2.000 g: 20 crianças; 

cardiopatias: 5 crianças; síndromes genéticas: 3 crianças; paralisia cerebral: 2 

crianças; fenda palatina: 2 crianças; deficiência do hormônio de crescimento: 1 

criança; e osteogênese imperfeita: 1 criança. Desta forma, a amostra final, para 

compor a coorte foi de 334 crianças. (Figura 2)  
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Figura 2. Seleção da amostra, a partir da população de crianças nascidas de 
janeiro de 2000 a abril de 2007, matriculadas no CSEB antes dos 3 meses de 
idade e com seguimento até a idade escolar. 

 

Completado o processo de seleção das crianças, procedeu-se à 

comparação das características entre as 334 incluídas na amostra final e as 

281 potencialmente elegíveis que foram excluídas. As características foram 

muito semelhantes para os dois grupos, conforme Anexo 1, o que permite 

pressupor que a exclusão dessas crianças não resultou em vieses de maior 

monta quanto às variáveis de estudo. 

 

368 crianças  

População de 615 crianças nascidas de 2000 a 2007, matriculadas no CSEB 

antes dos 3 meses de idade e com seguimento até a idade escolar. 

247 crianças com dados antropométricos 

faltando ou improváveis nas idades estudadas 

334 crianças 

34 crianças com agravos de saúde que 

poderiam comprometer o crescimento 
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3.3. DEFINIÇÕES 

 

 O estado nutricional na idade escolar foi avaliado pelo IMC, 

transformado em escore z e classificado conforme os critérios recomendados 

pelo Ministério da Saúde108 e pela OMS109: 

 Excesso de peso: IMC acima de +1 escore z da curva de referência109. 

 Obesidade: IMC acima de +2 escores z da curva de referência109.  

IMC: peso dividido pelo comprimento/altura ao quadrado (kg/m2). 

Referenciais antropométricos utilizados:  

 Curva de referência da OMS (2006) para crianças de até cinco anos de 

idade37. 

 Curva de referência da OMS (2007) para crianças de mais de cinco anos 

de idade109. 

Critérios utilizados na definição das idades  

 Crianças de 3 meses: 3 meses, mais ou menos 30 dias; 

 Crianças de 6 meses: 6 meses, mais ou menos 30 dias; 

 Crianças de 12 meses: 12 meses, mais 90 dias ou menos 30 dias; 

 Crianças no início da idade escolar: 7 anos, mais ou menos 1 ano. Ao 

longo do estudo essas crianças poderão ser nomeadas como crianças 

de 7 anos de idade ou apenas como escolares. 

Figuras e tabelas 

 As figuras e as tabelas mostrando os resultados serão apresentadas 

com o seu título simplificado, e todas se referem às crianças da amostra, isto é, 

nascidas entre janeiro de 2000 e abril de 2007, com consultas regulares no 

primeiro ano de vida e aos 7 anos de idade, matriculadas antes dos 3 meses 

de vida no CSEB, São Paulo, Brasil. 
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3.4.  VARIÁVEIS 

 

 As variáveis independentes utilizadas foram: 

 Peso aos 3 meses, 6 meses e 12 meses de idade. 

 Comprimento aos 3 meses, 6 meses e 12 meses de idade. 

 IMC aos 3 meses, 6 meses e 12 meses de idade. 

 Ganho de peso médio, em gramas, por mês, de 0 a 3 meses, de 

3 a 6 meses, de 0 a 6 meses, de 6 a 12 meses e de 0 a 12 meses 

de idade. 

 Ganho de comprimento médio, em centímetros por mês, de 0 a 3 

meses, de 3 a 6 meses, de 0 a 6 meses, de 6 a 12 meses e de 0 

a 12 meses de idade. 

 Ganho de peso médio, em gramas, por ganho de comprimento 

médio, em centímetros, de 0 a 3 meses, de 3 a 6 meses, de 0 a 6 

meses, de 6 a 12 meses e de 0 a 12 meses de idade. 

 Evolução média mensal do IMC, de 0 a 3 meses, de 3 a 6 meses, 

de 0 a 6 meses, de 6 a 12 meses e de 0 a 12 meses. 

 A variável dependente foi: 

 IMC aos 7 anos de idade ou a classificação do estado 

nutricional dele decorrente (excesso de peso ou obesidade). 

 

3.4.1. Tratamento das variáveis 

 Os índices peso para a idade, peso para altura e IMC foram 

operacionalizados na forma de valores absolutos e de escore z. O valor do 

ganho de peso por ganho de comprimento foi utilizado apenas na forma 

absoluta. 
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3.5. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A análise dos resultados foi feita pela descrição de medidas de 

tendência central (média e mediana) e de dispersão dos valores observados 

(desvio padrão) ou por proporções. 

As comparações ou associações foram realizadas pelo Teste do X2 e 

pelo cálculo do risco relativo. Além disso, as variáveis contínuas tiveram suas 

correlações com os desfechos estimadas pelo Coeficiente de Correlação de 

Pearson.  

A seguir, foram construídas curvas ROC para os indicadores que 

apresentaram os coeficientes de correlação mais elevados. A curva ROC 

representa graficamente a sensibilidade versus (100 – especificidade), e a área 

sob a curva (ASC) resultante sintetiza o desempenho do marcador utilizado. A 

partir dos dados da curva ROC, definiu-se um ponto de corte priorizando a 

sensibilidade do marcador.  

Para as crianças que compareceram ao serviço na época da coleta de 

dados, foi solicitada ao responsável a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. 

Este estudo foi autorizado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Saúde 

Pública. (Anexo 2) 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1. DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 

 

 A amostra foi constituída por 334 crianças, com ligeiro predomínio do 

sexo masculino, 51,5%, em relação ao feminino, 48,5%.  

 O peso de nascimento das crianças variou entre 2.060 g a 5.240 g, com 

mediana de 3.240 g, percentil 25 (p25) = 2.855 g e percentil 75 (p75) = 3.500 g, 

enquanto o comprimento ao nascer variou de 42,0 cm a 53,5 cm, com mediana 

de 49,0 cm, p25 = 47,0 cm e p75 = 50,0 cm. 

  Quanto à idade gestacional, observou-se uma porcentagem de 8,1% de 

prematuros (Tabela 1), menor que a estimada no estado de São Paulo110, no 

período de 2000 a 2007, que foi de 12,4%, possivelmente pelo fato de existir 

como critério de exclusão um peso de nascimento inferior a 2.000 g.  

 Verifica-se que a proporção de crianças nascidas por operação 

cesariana foi de 34,1%. A média de idade materna foi de 26 anos, com uma 

variação de 12 a 43 anos, sendo 18,3% das crianças filhos de mães 

adolescentes (Tabela 1). Essa proporção está próxima da de nascidos vivos de 

mães adolescentes no estado de São Paulo111, de 17,7%, durante o mesmo 

período.  

 As crianças da amostra pertenciam, predominantemente, a famílias de 

classe socioeconômica baixa, sendo que praticamente 50% destas recebiam 

até 2,5 salários mínimos e a maioria morava em favelas. A escolaridade 

materna foi de 9 anos ou mais em 52,1% dos casos e, na época do parto, 

45,8% das mães estavam trabalhando, sendo o trabalho doméstico o mais 

citado. Cabe ressaltar que mais de 20% das mães (71/334) referiram que 

viviam sem companheiro na ocasião do parto. (Tabela 1)  
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Tabela 1 - Características das mães e crianças da amostra, nascidas entre 
2000 e 2007 e matriculadas no CSEB, São Paulo, Brasil. 

Características das mães/crianças 
Mães/Crianças 

N = 334 
% 

Idade Gestacional   

IG < que 37 semanas 27  8,1 

Sem informação 7 2,1 

Tipo de parto   

Vaginal 201  60,2 

Cesariana 114  34,1 

Sem informação 19  5,7 

Idade materna   

Menor que 20 anos 61  18,3 

Sem informação 2 0,6 

Renda mensal do domicílio  

Até 2,5 salários mínimos 165 49,4 

Sem informação 13 3,9 

Moradia   

Favela 178 53,3 

Não favela 152 45,5 

Sem informação 4 1,2 

Mães que viviam com companheiro na época do parto  

Sim 260 77,8 

Não 71 21,3 

Sem informação 3 0,9 

Escolaridade materna   

Não estudaram 4 1,2 

de 1 a 8 anos 153 45,8 

9 anos ou mais 174 52,1 

Sem informação 3  0,9 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

continua 
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 continuação 

Características das crianças/ mães 
Crianças/ mães 

N = 334 
% 

Ocupação da mãe   

Do lar 119 35,6 

Estudante 14 4,2 

Desempregada 44 13,2 

Trabalho doméstico 58 17,4 

Outros serviços 95 28,4 

Sem informação 4 1,2 

Duração do Aleitamento Materno Exclusivo  

4 meses ou mais 168 50,3 

Menos de 4 meses 162 48,5 

Sem informação 4  1,2 

Duração do Aleitamento Materno Total   

10 meses ou mais 168 50,3 

Sem informação 8 2,4 

 

A Tabela 1 evidencia que pouco mais da metade das crianças foi 

amamentada exclusivamente com leite materno até os 4 meses, enquanto a 

mediana do tempo de aleitamento total foi de 10 meses (p25: 4 meses e p75: 

18 meses), muito semelhante à encontrada no município de São Paulo, de 9,6 

meses, em 2008112. 

 As medidas antropométricas das crianças avaliadas no início da idade 

escolar indicaram uma grande proporção de sobrepeso e de obesidade. A 

proporção de excesso de peso foi de 36,8% e a de obesidade, de 15,3%, 

valores que correspondem, a mais de 2 vezes e a mais de 6 vezes os valores 

esperados na população considerada normal pelo referencial utilizado, de 

15,9% e 2,3%, respectivamente. (Tabela 2) 
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Tabela 2 - Distribuição dos escolares segundo o estado nutricional. 

Estado 
nutricional 

Sem 
excesso de 

peso 

Com excesso 
de peso 

(com 
obesidade) 

Total 

N 211 123 (51) 334 

% 63,2% 36,8% (15,3%) 100% 

 

A porcentagem de crianças com obesidade grave na amostra foi de 

3,9%. Este valor é cerca de 30 vezes maior do que o esperado a partir do 

referencial, ou seja, de 0,13%109.  

 O peso das crianças no início da fase escolar variou entre 15,2 kg e 50,8 

kg, com mediana de 25,1 kg (p25 = 22,3 kg e p75 = 28,5 kg), a altura variou de 

105,0 cm a 141,5 cm, com mediana de 123,0 cm (p25 = 119,0 e p75 = 128,0) 

enquanto o IMC variou de 12,6 kg/m2
 a 30,1 kg/m2, com mediana de 16,4 kg/m2 

(p25 = 15,2 kg/m2 e p75 = 18,3 kg/m2). (Tabela 3) 
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Tabela 3 - Características antropométricas dos escolares, segundo a      
classificação nutricional. 

Características 
antropométricas 

dos escolares 

Sem 
excesso de 

peso  
N = 211 

Com 
excesso de 

peso  
N = 123 

Com 
obesidade  

N = 51 

Todos 
N = 334 

Peso em kg    

Média 23,2 31,2 35,2 26,1 

dp 3,0 5,7 6,1 5,7 

Mediana 23,0 30,0 35,2 25,1 

Altura em cm     

Média 122,3 125,4 126,8 123,5 

dp 6,5 6,3 7,0 6,6 

Mediana 122,0 125,0 126,0 123,0 

IMC em kg/m2    

Média 15,4 19,7 21,7 17,0 

dp 1,1 2,3 2,2 2,6 

Mediana 15,5 19,0 20,9 16,4 

  

 Alguns autores31,113 destacam que crianças obesas tendem a ter uma 

altura maior do que as não obesas. Neste estudo, a Tabela 3 mostra que o 

grupo com obesidade, de fato, apresentou uma média de altura mais elevada 

que o grupo sem excesso de peso. No entanto, enquanto essa diferença na 

altura foi por volta de 4%, a diferença entre as médias de peso destes dois 

grupos foi de mais de 50%. Nota-se também que, quanto maior a média de 

peso do grupo, maior o desvio padrão encontrado. No grupo sem excesso de 

peso, o desvio padrão é menor e mais próximo ao desvio padrão da população 

de referência. Já o desvio padrão da altura não difere tanto entre os grupos e 

nem em relação ao da referência109. Esses dados, sobre os desvios padrão, 

são importantes por indicarem que, provavelmente, a técnica utilizada para 

medir e pesar as crianças da amostra foi realizada de maneira satisfatória. 

Além disso, a variabilidade individual do peso, mais que a da altura, é 
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sabidamente influenciada pelas múltiplas variáveis socioambientais, refletindo 

no grande número de expressões fenotípicas entre as crianças. 

 Na comparação entre os três grupos – sem excesso de peso, com 

excesso de peso e com obesidade –, o grupo com excesso de peso apresentou 

discreta maioria de crianças do sexo feminino, 52,8%, o que não se observou 

no grupo com obesidade. A média de idade no momento da avaliação do 

estado nutricional foi praticamente a mesma nos três grupos, bem como a sua 

variabilidade, sendo a maior diferença não superior a 1,3 meses. (Tabela 4) 

 A Tabela 4 mostra, também, as proporções de recém-nascidos pelos 

diferentes tipos de parto nas três categorias de classificação de estado 

nutricional. As pequenas diferenças existentes entre os grupos não 

apresentaram significância estatística (p = 0,774). Ainda que esses dados 

estejam de acordo com os de BARROS et al.36 que, em 2012, não encontraram 

associação importante entre a via de parto e a obesidade em três coortes 

brasileiras, outros autores destacaram o parto por cesárea como um dos 

fatores relacionados à obesidade em idades mais avançadas durante a 

infância71,72.  

 Da mesma forma que o relatado por outros autores113, este estudo 

apontou que os grupos com excesso de peso e com obesidade apresentaram 

uma proporção maior de filhos de mães adolescentes. 

 Em relação à alimentação, 56,9% das crianças do grupo com obesidade 

receberam aleitamento materno exclusivo até pelo menos 4 meses de idade, 

porcentagem maior do que a dos outros grupos, e  apresentaram, também, 

uma mediana maior de duração do aleitamento materno total. Como citado 

anteriormente, apesar da tendência em se aceitar o aleitamento materno como 

fator de proteção em relação à obesidade78,79,115, alguns autores não 

encontraram essa associação ou a consideram de pequena monta80,86,116. 

(Tabela 4) 
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Tabela 4 - Comparação das características dos escolares, segundo a                                
classificação nutricional. 

Características 
dos escolares 

Sem excesso de peso 
N = 211 

Com excesso de peso 
(inclui obesidade) 

N = 123 

Com obesidade 
N = 51 

Sexo    

Masculino 114 crianças (54,0%) 58 crianças (47,2%) 26 crianças (51,0%) 

Feminino 97 crianças (46,0%) 65 crianças (52,8%) 25 crianças (49,0%) 

Idade    

Média 
(dp) 

85,2 meses  
(7,1 meses) 

86,1 meses 
(7,0 meses) 

86,5 meses 
(7,4 meses) 

Idade Gestacional 

< que 37 semanas 17 crianças (8,1%) 10 crianças (8,1%) 3 crianças (5,9%) 

Sem informação 5 crianças (2,4%) 2 crianças (1,6%) 0 crianças (0,0%) 

Tipo de parto 

Vaginal 123 (58,3%) 78 (63,4%) 30 (58,8%) 

Cesariana 74 (35,1%) 40 (32,5%) 19 (37,3%) 

Sem informação 14 (6,6%) 5 (4,1%) 2 (3,9%) 

Peso de nascimento 

Média (dp) 3166 g (468 g) 3261g (510 g) 3398 g (548 g) 

Abaixo de 2500 g 19 crianças (9,0%) 6 crianças (4,9%) 1 criança (2,0%) 

Comprimento de nascimento 

Média (dp) 48,4 cm (2,3 cm) 48,6 cm (2,1 cm) 48,8 cm (2,1 cm) 

Idade materna na época do parto 

Média 26,0 anos 25,0 anos 25,4 anos 

< de 20 anos 34 crianças (16,1%) 27 crianças (22,0%) 10 crianças (19,6%) 

Sem informação 4 crianças (1,9%) 0 crianças (0,0%) 0 crianças (0,0%) 

Duração do aleitamento materno exclusivo 

4 meses ou mais 108 crianças (51,2%) 60 crianças (48,8%) 29 crianças (56,9%) 

Menos de 4 m  101 crianças (47,9%) 61 crianças (49,6%) 22 crianças (43,1%) 

Sem informações 2 crianças (1,0%) 2 crianças (1,6%) 0 crianças (0,0%) 

Duração do aleitamento materno 

Mediana 10 meses 10 meses 11 meses 

Sem informação 5 crianças (2,4%) 3 crianças (2,4%) 0 crianças (0,0%) 

Idade de início na creche 

Mediana 26 meses 29 meses 27,5 meses 

Sem informação 
 

38 crianças (18,0%) 
 

20 crianças (16,3%) 
 

 
13 crianças (25,5%) 

 
continua 
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continuação 

Características 
dos escolares 

Sem excesso de peso 
N = 211 

Com excesso de peso 
(inclui obesidade) 

N = 123 

Com obesidade 
N = 51 

Local de moradia    

Favela 116 crianças (55,0%) 62 crianças (50,4%) 28 crianças (54,9%) 

Não favela 93 crianças (44,1%) 59 crianças (48,0%) 22 crianças (43,1%) 

Sem informação 2 crianças (1,0%) 2 crianças (1,6%) 1 criança (2,0%) 

Mães que viviam com companheiro na época do parto 

Sim 166 (78,7%) 94 (76,4%) 41 (80,4%) 

Não 44 (20,9%) 27 (22,0%) 10 (19,6%) 

Sem informação 1 (0,5%) 2 (1,6%) 0 (0,0%) 

Renda do domicílio em salários mínimos (sm) 

Média 2,8 sm 3,2 sm 3,3 sm 

Sem informação 6 crianças (2,8%) 7 crianças (5,7%) 1 criança (2,0%) 

Escolaridade Materna 

Não estudaram 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

1 a 8 anos 107 (50,7%) 50 (40,7%) 19 (37.3%) 

9 anos ou mais 103 (48,8%) 71 (57,7%) 31 (60,8%) 

Sem informação 1 (0,5%) 2 (1,6%) 1 (2,0%) 

 

 Na comparação entre os grupos, a Tabela 4 aponta que o nível 

socioeconômico, representado pela renda familiar e escolaridade materna, foi 

um pouco superior no grupo com obesidade em relação aos outros grupos.  

 Do grupo sem excesso de peso ao grupo com obesidade, houve 

tendência crescente no valor do peso de nascimento, o mesmo não sendo 

observado no comprimento ao nascer (Tabela 4). Vários artigos55-59,62-67 têm 

apontado a associação tanto entre o baixo quanto entre o alto peso de 

nascimento e o risco de obesidade e de DCNT do adulto25,49-54,62,63,83,90.   

 No presente estudo, no qual, como já assinalado, foram acompanhadas 

crianças que apresentaram pesos de nascimento de 2.000 g ou mais, os 

valores de zIMC no início da idade escolar apresentaram uma correlação 

diretamente proporcional com o peso de nascimento, com Coeficiente de 

Correlação de Pearson (r) de 0,19 (IC 95%: 0,08 a 0,29). (Figura 3) 
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Figura 3. Relação entre o peso de nascimento e o zIMC aos 7 anos de idade. 
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4. 2. CORRELAÇÃO ENTRE O CRESCIMENTO NO PRIMEIRO ANO 

DE VIDA E O ESTADO NUTRICIONAL NO INÍCIO DA IDADE ESCOLAR 

 

4.2.1. Ganho de peso mensal em gramas 

 As figuras 4 a 8 apresentam as relações entre o ganho de peso mensal, 

em gramas, por períodos, no primeiro ano de vida e o zIMC no escolar, ficando 

evidentes as correlações existentes, com exceção do ganho de peso no 

segundo semestre, que não revelou significância estatística.  

 

 

Figura 4. Relação entre ganho de peso mensal, em gramas, de 0 a 3 meses de 
vida e o zIMC aos 7 anos de idade. 
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Figura 5. Relação entre ganho de peso mensal, em gramas, de 3 a 6 meses de 
vida e o zIMC aos 7 anos de idade. 

 

.  

Figura 6. Relação entre ganho de peso mensal, em gramas, de 0 a 6 meses de 
vida e o zIMC aos 7 anos de idade. 
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Figura 7. Relação entre ganho de peso mensal, em gramas, de 6 a 12 meses 
de vida e o zIMC aos 7 anos de idade. 

 

 

Figura 8. Relação entre ganho de peso mensal, em gramas, de 0 a 12 meses 
de vida e o zIMC aos 7 anos de idade. 
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 Existe certo consenso de que a intensidade de ganho de peso no 

primeiro ano de vida é importante fator de risco associado ao peso futuro, em 

diversas idades, durante a infância e também no adulto. Alguns autores, de 

forma mais específica, indicaram que é o ganho de peso no primeiro trimestre 

de vida que determina o peso mais adiante, na infância, e uma das possíveis 

explicações para esse fenômeno poderia ser uma excessiva ingestão de 

proteínas nos primeiros meses de vida81,94,117.  

 Neste estudo, o ganho de peso mensal mostrou uma correlação direta e 

significante nos diversos períodos avaliados, fazendo exceção apenas o 

segundo semestre de vida, que evidenciou um coeficiente de correlação com o 

zIMC dos escolares muito inferior aos coeficientes das demais idades, o que, 

independente de significância estatística, já sinaliza uma importância muito 

pequena deste período de vida na determinação do estado nutricional que a 

criança atinge aos 7 anos. (Tabela 5) 

 

Tabela 5 - Coeficientes de Correlação de Pearson (r), intervalo de confiança de 
95% (IC 95%) e nível de significância (p), entre o ganho de peso mensal (GP), 
por períodos, no primeiro ano de vida e o zIMC aos 7 anos de idade. 

Correlação 
entre o GP 
e zIMC 7 

De 0 a 3 
meses de 

idade 

De 3 a 6 
meses de 

idade 

De 0 a 6 
meses de 

idade 

De 6 a 12 
meses de 

idade 

De 0 a 12 
meses de 

idade 

r 0,26 0,20 0,31 0,09 0,30 

IC 95% 0,02 a 0,35 0,10 a 0,30 0,21 a 0,40 -0,02 a 0,20 0,20 a 0,40 

p < 0,0001* 0,0002* < 0,0001* 0,1031 < 0,0001* 

*Estatisticamente significante  

 

 É interessante notar que os coeficientes do ganho de peso do primeiro 

semestre (r: 0,31) e do primeiro ano de vida como um todo (r: 0,30), foram 

praticamente iguais, o que, provavelmente, é consequência da pequena 

influência que o ganho de peso relativo do segundo semestre de vida exerce 

no peso aos 7 anos de idade. Uma explicação possível para esses resultados é 
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que o ganho de peso relativo que a criança normalmente apresenta no 

segundo semestre de vida é bem menor que o do primeiro semestre de vida.  

Cumpre salientar que para esse pequeno impacto do segundo semestre 

de vida na definição do estado nutricional na idade escolar não encontramos 

descrição na literatura dos últimos anos.  

 Esses resultados como um todo, aparentemente, indicam que o ganho 

de peso até os 6 meses de vida, além de ser um dos determinantes, é, ao 

mesmo tempo, um possível indicador de risco para um zIMC mais elevado aos 

7 anos de idade. Nesse sentido, tais resultados, são bastante condizentes com 

os de DENNISON et al.98, que, apesar de fazerem referência a pré-escolares, 

demonstraram associação entre o ganho de peso de 0 a 6 meses de idade e o 

sobrepeso aos 4 anos de idade.  

 

4.2.2. Evolução mensal do escore z de peso para a idade  

  A evolução mensal do escore z do peso para idade também 

apresentou correlações positivas e significantes com zIMC no início da 

idade escolar, exceto no segundo trimestre e segundo semestre de vida. 

Quando avaliado para o primeiro trimestre, o primeiro semestre e o 

primeiro ano de vida, o coeficiente de correlação (r) foi de 0,15, de 0,18 e 

de 0,15, respectivamente. (Figuras 9 a 13) 
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Figura 9. Relação entre a evolução mensal média do escore z do peso para 
idade de 0 a 3 meses de vida (zP/I 0 a 3 meses) e o zIMC 7 anos de idade. 

 

Figura 10. Relação entre a evolução mensal média do escore z do peso para 
idade de 3 a 6 meses de vida (zP/I 3 a 6 meses) e o zIMC aos 7 anos de idade. 
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Figura 11. Relação entre a evolução mensal média do escore z do peso para 
idade de 6 a 12 meses de vida (zP/I 6 a 12 meses) e o zIMC aos 7 anos de 
idade. 

 

Figura 12. Relação entre a evolução mensal média do escore z do peso para 
idade de 0 a 6 meses de vida (zP/I 0 a 6 meses) e o zIMC aos 7 anos de idade. 
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Figura 13. Relação entre a evolução mensal média do escore z do peso para 
idade de 0 a 12 meses de vida (zP/I 0 a 12 meses) e o zIMC aos 7 anos de 
idade. 

 

 Esses dados condizem com os achados de outros pesquisadores. 

DRUET et al.118 apontaram que o aumento de um desvio padrão do peso para 

idade no primeiro ano de vida aumenta em duas vezes o risco de obesidade na 

criança. ONG e LOOS89, em uma revisão sistemática que padronizou 

resultados de outros estudos, encontraram uma razão de chances de até três 

vezes para excesso de peso ou para obesidade quando a criança aumentava 

seu peso em 0,67 desvios padrão. HUI et al.96, que também analisaram o 

crescimento, medido em escore z no primeiro ano de vida, encontraram que o 

elevado ganho de peso, principalmente nos primeiros três meses, se associou 

a valores mais elevados de zIMC aos 7 anos de idade. 

A Tabela 6 mostra que o Coeficiente de Correlação de Pearson do 

ganho de peso para a idade em escore z dos 6 aos 12 meses foi negativo, mas 

não estatisticamente significante, assim como, embora direto, não o foi o ganho 

em z escore de peso para idade de 3 a 6 meses.  
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Tabela 6 - Coeficientes de Correlação de Pearson (r), intervalo de confiança de 
95% (IC 95%) e nível de significância (p), entre a evolução mensal média do 
escore z do peso para idade, (Ev zP/I), por períodos, no primeiro ano de vida e 
o zIMC aos 7 anos de idade. 

Correlação 
entre Ev zP/I 

e zIMC 7 

De 0 a 3 
meses de 

idade 

De 3 a 6 
meses de 

idade 

De 0 a 6 
meses de 

idade 

De 6 a 12 
meses de 

idade 

De 0 a 12 
meses de 

idade 

r 0,15 0,08 0,18 -0,07 0,15 

IC95% 0,05 a 0,26 -0,02 a 0,19 0,08 a 0,29 -0,17 a 0,04 0,04 a 0,25 

p 0,0048* 0,1226 0,0007* 0,2134 0,0076* 

*Estatisticamente significante 

 

 A comparação dos dois marcadores avaliados até aqui indica que, na 

correlação com o zIMC do escolar, não houve vantagem em se utilizar a 

evolução do escore z do peso para a idade em relação ao ganho mensal em 

gramas no primeiro ano de vida. Pelo contrário, os valores dos Coeficientes de 

Correlação de Pearson foram maiores quando se utilizou como marcador o 

ganho de peso mensal em valor absoluto, em todos os períodos analisados. 

(Tabela 5 e 6) 

 

4.2.3. Ganho mensal de comprimento em centímetros por mês 

 O ganho mensal de comprimento não mostrou nenhuma relação 

significante com o zIMC no escolar nos períodos estudados. (Tabela 7) 
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Tabela 7 - Coeficientes de Correlação de Pearson (r), intervalo de confiança de 
95% (IC 95%) e nível de significância (p), entre o ganho de comprimento 
mensal (GC), por períodos, no primeiro ano de vida e o zIMC aos 7 anos de 
idade. 

Correlação 
entre o GC 
e zIMC 7 

De 0 a 3 
meses de 

idade 

De 3 a 6 
meses de 

idade 

De 0 a 6 
meses de 

idade 

De 6 a 12 
meses de 

idade 

De 0 a 12 
meses de 

idade 

r -0,02 0,07 0,03 -0,04 -0,007 

IC 95% -0,12 a 0,09 -0,04 a 0,17 -0,07 a 0,14 -0,15 a 0,07 -0,11 a 0,10 

p 0,7780 0,2249 0,5241 0,4585 0,8979 

 

 Estes resultados são diferentes dos de MONTEIRO et al.119, que 

encontraram uma associação positiva entre o rápido crescimento linear e o 

sobrepeso na adolescência. É possível que isso seja consequência das 

diferentes faixas etárias avaliadas e das metodologias empregadas nos dois 

estudos. Outra possível explicação, que não exclui a anterior, é que o ganho 

em comprimento estaria indicando, principalmente, um ganho de massa magra, 

e, por isto, não chegaria a apresentar relação linear evidente com o IMC na 

idade escolar120.  

 

4.2.4. Evolução do escore z do comprimento para a idade  

 Ao avaliar a evolução mensal média do escore z de comprimento para a 

idade, não foi encontrada correlação estatisticamente significante em nenhum 

dos períodos considerados. 

VAN DOMMELEN et al.31 apontaram que crianças mais altas geralmente 

têm maior risco de serem obesas. Ainda que, neste estudo, o grupo de obesos 

tenha apresentado uma média de altura mais elevada na idade escolar (p < 

0,0001), (Tabela 3), nem o ganho de comprimento em centímetros e nem o 

ganho de comprimento em escore z durante o primeiro ano de vida mostraram 

relação com o zIMC aos 7 anos. (Figuras 14 a 18) 
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Figura 14. Relação entre a evolução mensal média do escore z do 
comprimento para idade (zC/I) de 0 a 3 meses de vida e o zIMC aos 7 anos de 
idade. 

 

Figura 15. Relação entre a evolução mensal média do escore z do 
comprimento para idade (zC/I) de 3 a 6 meses de vida e o zIMC aos 7 anos de 
idade. 

 



60 

 

 

Figura 16. Relação entre a evolução mensal média do escore z do 
comprimento para idade (zC/I) de 0 a 6 meses de vida e o zIMC aos 7 anos de 
idade. 

 

Figura 17. Relação entre a evolução mensal média do escore z do 
comprimento para idade (zC/I) de 6 a 12 meses de vida e o zIMC aos 7 anos 
de idade. 
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Figura 18. Relação entre a evolução mensal média do escore z do 
comprimento para idade (zC/I) de 0 a 12 meses de vida  e o zIMC aos 7 anos 
de idade. 

 

Estes resultados parecem conflitar com aquele que evidenciou uma 

estatura maior dos obesos em relação aos eutróficos, apresentado no início da 

discussão. Essa aparente incongruência pode ser mero artefato decorrente dos 

pequenos incrementos mensais que as crianças apresentam para esse 

parâmetro, mas cuja somatória ao se medir a estatura alcançada aos 7 anos, 

tornaria patente essa diferença. Acrescenta-se a isso a dificuldade em se medir 

de maneira precisa o comprimento/estatura nas diferentes idades. Dessa 

forma, pequenos incrementos mensais de comprimento acabam por conferir 

uma menor capacidade a este indicador para a detecção de risco futuro de 

obesidade. 
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4.2.5. Ganho de peso por ganho de comprimento  

 Ao analisar a correlação entre o ganho de peso por ganho de 

comprimento, em gramas por centímetros (g/cm), e o zIMC no início da vida 

escolar, encontrou-se uma correlação positiva e significante no primeiro 

trimestre, no primeiro semestre e no primeiro ano de vida, com Coeficiente de 

Correlação de Pearson (r) de 0,23 (IC 95% de 0,13 a 0,33), de 0,29 (IC 95% de 

0,19 a 0,39) e de 0,34 (IC 95% de 0,24 a 0,43), respectivamente. No período 

de 3 a 6 meses e de 6 a 12 meses, não houve correlação estatisticamente 

significante. Assim, parece que tanto o segundo trimestre quanto o segundo 

semestre de vida pouco influenciam o IMC do escolar.  (Figuras 19 a 23) 

 

   

Figura 19. Relação entre o ganho de peso por ganho de comprimento (g/cm) 
nos primeiros 3 meses de vida e o zIMC aos 7 anos de idade. 
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Figura 20. Relação entre o ganho de peso por ganho de comprimento (g/cm) 
de 3 a 6 meses de vida e o zIMC aos 7 anos de idade. 

 

Figura 21. Relação entre o ganho de peso por ganho de comprimento (g/cm) 
nos primeiros 6 meses de vida e o zIMC aos 7 anos de idade. 



64 

 

 

Figura 22. Relação entre o ganho de peso por ganho de comprimento (g/cm) 
de 6 a 12 meses de vida e o zIMC aos 7 anos de idade. 

 

Figura 23. Relação entre o ganho de peso por ganho de comprimento (g/cm) 
no primeiro ano de vida e o zIMC aos 7 anos de idade. 
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 Neste contexto, EVELEIN et al.93 não encontraram associação entre o 

ganho de peso por comprimento nos primeiros três meses de vida e o IMC aos 

cinco anos de idade, mas encontraram uma associação direta com maior 

quantidade de gordura abdominal, uma das características do risco de DCNT 

no adulto. KHUC et al.94 também relacionaram o ganho de peso no primeiro 

trimestre com o risco de síndrome metabólica na adolescência, mostrando a 

importância do ganho de peso por ganho de comprimento nesta fase tão 

precoce da vida.  

 É importante salientar que, apesar de seus diferentes valores absolutos, 

indicados na Tabela 8, os coeficientes de correlação observados para os 

períodos de 0 a 3, de 0 a 6 e de 0 a 12 meses de idade não revelaram 

diferença estatisticamente significante entre os mesmos (p > 0,05).  

 

Tabela 8 - Coeficientes de Correlação de Pearson (r), intervalo de confiança de 
95% (IC 95%) e nível de significância (p), entre o ganho de peso por ganho de 
comprimento (g/cm), por períodos, no primeiro ano de vida e o zIMC aos 7 
anos de idade.  

Correlação 
entre g/cm 
e zIMC 7 

De 0 a 3 
meses de 

idade 

De 3 a 6 
meses de 

idade 

De 0 a 6 
meses de 

idade 

De 6 a 12 
meses de 

idade 

De 0 a 12 
meses de 

idade 

r 0,23 0,10 0,29 0,10 0,34 

IC 95% 0,13 a 0,33 -0,01 a 0,21 0,19 a 0,39 -0,06 a 0,21 0,24 a 0,43 

p < 0,0001* 0,0675 < 0,0001* 0,0583 < 0,0001* 

*Estatisticamente significante 
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4.2.6. Escore z do IMC  

 Neste estudo, o zIMC durante o primeiro ano de vida, apresentou uma 

correlação positiva e significante com o zIMC aos sete anos de idade. Já aos 3 

meses, o zIMC apresentou uma associação positiva, com Coeficiente de 

Correlação de Pearson (r) de 0,39 (IC 95% de 0,29 a 0,48); aos 6 meses, de 

0,41 (IC 95% de 0,32 a 0,50); aos 12 meses, de 0,42 (IC 95% de 0,33 a 0,51). 

(Figuras 24 a 26) 

  

Figura 24. Relação entre o zIMC aos 3 meses de idade e o zIMC aos 7 anos 
de idade. 
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Figura 25. Relação entre o zIMC aos 6 meses de idade e o zIMC aos 7 anos 
de idade. 

 

Figura 26. Relação entre o zIMC aos 12 meses de idade e o zIMC aos 7 anos 
de idade. 
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 Nota-se uma tendência de aumento no valor absoluto dos coeficientes 

de correlação ao longo do primeiro ano de vida, destacando-se o maior 

coeficiente do zIMC aos 12 meses. Apesar disso, a comparação dos 

coeficientes entre si não revelou diferenças estatísticas. Como a correlação já é 

significativa aos 3 meses de idade, e praticamente não se altera até os 12 

meses, é possível supor que a detecção do risco poderia ser realizada 

precocemente, já aos 3 meses. (Tabela 9) 

 

Tabela 9 - Coeficientes de Correlação de Pearson (r), intervalo de confiança de 
95% (IC 95%) e nível de significância (p), entre o zIMC, por períodos, no 

primeiro ano de vida (zIMC1ºano) e o zIMC aos 7 anos de idade.  

Correlação 
entre o 

zIMC1ºano  
e o zIMC 7 anos 

zIMC aos 3 
meses de idade 

zIMC aos 6 
meses de idade 

zIMC aos 12 
meses de idade 

r 0,39 0,41 0,42 

IC 95% 0,29 a 0, 48 0,32 a 0,50 0,33 a 0, 51 

p < 0,0001* < 0,0001* < 0,0001* 

*Estatisticamente significante 

 

 Corroborando estes resultados, FREEDMAN et al.120, no estudo de 

Bogalusa, já indicavam o IMC na infância como sendo um bom marcador de 

excesso de peso no adulto.  

 De fato, ESCRIBANO et al.83 mostraram uma associação entre a dieta 

rica em proteínas e o aumento no IMC aos 6, 12 e 24 meses, que, por sua vez, 

era acompanhada de aumento de adiposidade, mas não de massa magra. Isso 

se torna ainda mais importante uma vez que existem pesquisas que relacionam 

especificamente a adiposidade infantil com a obesidade e à resistência à 

insulina no adulto jovem121. É bastante provável que o ganho de peso no 

primeiro semestre de vida reflita, na realidade, um acúmulo de massa gorda, já 
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que as crianças mudam sua composição corporal de maneira significativa no 

início da vida122.  

 

4.2.7. Evolução mensal do escore z do IMC 

 A evolução mensal do zIMC apresentou uma correlação direta e 

significante com o zIMC no escolar quando avaliado no primeiro trimestre de 

vida, no primeiro semestre e também no primeiro ano de vida.  O Coeficiente 

de Correlação de Pearson (r) nestas três avaliações foi praticamente o mesmo, 

ou seja, de 0,15, significante estatisticamente nos três períodos. (Figuras 27 a 

31)  

 

 

Figura 27. Relação entre a evolução mensal média do zIMC de 0 a 3 meses de 
vida e o zIMC aos 7 anos de idade. 
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Figura 28. Relação entre a evolução mensal média do zIMC de 3 a 6 meses de 
vida e o zIMC aos 7 anos de idade. 

 

Figura 29. Relação entre a evolução mensal média do zIMC de 0 a 6 meses de 
vida e o zIMC aos 7 anos de idade. 
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Figura 30. Relação entre a evolução mensal média do zIMC de 6 a 12 meses 
de vida e o zIMC aos 7 anos de idade. 

 

Figura 31. Relação entre a evolução mensal média do zIMC de 0 a 12 meses 
de vida e o zIMC aos 7 anos de idade. 
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 Essas variáveis mostram que o crescimento, durante o segundo 

trimestre e o segundo semestre de vida, não apresentou correlações 

significantes com o zIMC no início da idade escolar. Tal situação, que se 

repetiu ao longo deste estudo, aponta para uma responsabilidade maior, na 

gênese da obesidade, dos componentes genéticos e biológicos, das condições 

gestacionais e neonatais, como o tipo de parto, o peso de nascimento e o 

crescimento do primeiro trimestre.  A extrema semelhança observada entre os 

coeficientes de correlação de 0 a 3 meses, de 0 a 6 meses e de 0 a 12 meses 

sugere que a evolução do zIMC posterior ao primeiro trimestre não alterou, de 

maneira relevante, a tendência e/ou os riscos que já teriam sido estabelecidos 

até os três primeiros meses de vida.  (Tabela 10) 

 

Tabela 10 - Coeficientes de Correlação de Pearson (r), intervalo de confiança 
de 95% (IC 95%) e nível de significância (p), entre a evolução mensal média do 
zIMC (Ev zIMC), por períodos, no primeiro ano de vida e o zIMC aos 7 anos de 
idade. 

Correlação 
Ev zIMC e 

zIMC 7 
anos 

Ev zIMC de 
0 a 3 

meses de 
idade 

Ev zIMC de 
3 a 6 

meses de 
idade 

Ev zIMC de 
0 a 6 

meses de 
idade 

Ev zIMC de 
6 a 12 

meses de 
idade 

Ev zIMC de 
0 a 12 

meses de 
idade 

r 0,15 0,03 0,15 -0,01 0,15 

CI 0,04 a 0,25 -0,08 a 0,14 0,04 a 0,25 -0,12 a 0,10 0,05 a 0,26 

p 0,0067* 0,5991 0,0069* 0,8291 0,0053* 

*Estatisticamente significante 
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4.3.  ANÁLISE DE POSSÍVEIS MARCADORES DE RISCO 

 

 O ganho de peso por ganho de comprimento e o zIMC no primeiro ano 

de vida foram as variáveis que apresentaram maior associação com o zIMC no 

início da idade escolar. Os Coeficientes de Correlação de Pearson alcançaram 

o valor absoluto máximo de 0,42 entre o zIMC aos 12 meses e o zIMC aos 7 

anos, uma correlação que poderia ser considerada apenas moderada caso não 

se tratasse de um estudo envolvendo características sabidamente 

determinadas por múltiplos fatores. 

 Nesta análise, cabe salientar que o zIMC no início da idade escolar é 

resultante de sete anos de influência de inúmeros fatores, genéticos, 

epigenéticos, neuro-hormonais, nutricionais, infecciosos, emocionais, entre 

outros, biológicos ou presentes no ambiente de vida ao qual a criança está 

exposta. Portanto, coeficientes de correlação entre duas variáveis de 0,23 a 

0,42 não devem ser minimizados, pelo contrário, devem ser considerados 

importantes no processo de determinação de um fenômeno complexo como o 

crescimento. 

 Assim, considerando os resultados como um todo, fica evidente a 

possibilidade de se utilizar dados de crescimento no primeiro ano de vida como 

marcadores de risco de sobrepeso ou obesidade nas idades subsequentes. 

 Nesse sentido, buscando definir a melhor idade para se utilizar estes 

marcadores, as correlações obtidas mostram uma tendência de serem maiores 

quanto maior a idade da criança na ocasião da avaliação. No entanto, como 

apontado anteriormente, quando existe correlação, esta se mostra significativa 

já no primeiro trimestre de vida, destacando a importância deste período e 

reforçando a hipótese de que essa possa ser a época, dentre os primeiros 12 

meses, mais vulnerável ou mais decisiva para a determinação do IMC no início 

da idade escolar. Talvez isso ocorra por ser este o período de maior velocidade 

de crescimento. Estudos anteriores93,94 têm enfatizado a importância dos 
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primeiros três meses de vida no desencadeamento de potenciais efeitos sobre 

a saúde, anos mais tarde. 

 Resumindo, o próprio índice antropométrico que define a obesidade, o 

zIMC, aos 12 meses, foi o marcador que apresentou a melhor correlação com o 

zIMC no início da idade escolar. Esse dado difere do que outros autores123 

afirmam, que é o rápido ganho de peso, e não zIMC, que melhor se 

correlaciona com a obesidade no futuro. Vale destacar que o IMC na criança se 

relaciona mais à adiposidade e menos a quantidade de massa magra82,124. 

Assim, pode-se dizer que essa adiposidade aumentada no início da vida 

provavelmente se relaciona com a adiposidade no início da idade escolar.  

 

4.3.1  Curvas ROC 

  A curva ROC tem sido utilizada como uma ferramenta que consegue, 

através da área sob a curva (ASC), expressar quantitativamente o desempenho 

de um marcador que se apresenta na forma de variável contínua125.  

 Nessas curvas, é possível determinar a sensibilidade e a especificidade 

de cada valor da variável, o que faculta a escolha do ponto de corte que melhor 

represente os objetivos para os quais o marcador está sendo proposto.  

 Neste estudo, o marcador que apresentou as melhores correlações com 

o zIMC no início da idade escolar foi o zIMC avaliado durante o primeiro ano de 

vida, seguido pelo ganho de peso por ganho de comprimento, no mesmo 

período.  

 Assim sendo, foram analisadas as curvas ROC do zIMC e as do ganho 

de peso por ganho de comprimento em relação à presença de excesso de peso 

no início da idade escolar e, em seguida, foram avaliados os mesmos 

marcadores, em relação à presença de obesidade nestes escolares, com a 

finalidade de buscar um ponto de corte adequado quando de sua utilização na 

prática da atenção à saúde da criança.  
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4.4. EXCESSO DE PESO NO INÍCIO DA IDADE ESCOLAR 

 

4.4.1. Curvas ROC do zIMC, por períodos, no primeiro ano de vida, em 

relação ao excesso de peso no início da idade escolar. 

 As figuras 32, 33 e 34 apresentam as curvas ROC do zIMC com a 

indicação das ASC aos 3, 6 e 12 meses de idade em relação ao excesso de 

peso. 

 

 

Figura 32. Curva ROC do zIMC aos 3 meses em relação ao excesso de peso 
aos 7 anos de idade. 
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Figura 33. Curva ROC do zIMC aos 6 meses em relação ao excesso de peso 
aos 7 anos de idade. 

 

Figura 34. Curva ROC do zIMC aos 12 meses em relação ao excesso de peso 
aos 7 anos de idade. 
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 Ao comparar as áreas sob as curvas ROC do zIMC de 3, 6 e 12 meses 

em relação ao excesso de peso no início da idade escolar, percebe-se uma 

discreta tendência de a área aumentar ao se utilizar o escore z de maior idade. 

Verifica-se que a maior ASC, a do zIMC aos 12 meses, foi de 0,712 com IC 

95% de 0,655 a 0,769. (Tabela 11) 

  

Tabela 11 - Comparação entre as áreas sob a curva ROC, intervalo de 
confiança de 95% (IC 95%) e nível de significância (p), do zIMC aos 3, aos 6 e 
aos 12 meses e o excesso de peso aos 7 anos de idade. 

zIMC X excesso 
de peso 7 anos 

zIMC 3 meses zIMC 6 meses zIMC 12 meses 

Área sob a curva  0,675 0,699 0,712 

IC 95% 0,616 - 0,735 0,641 - 0,756 0,655 - 0,769 

p <0,0001* <0,0001* <0,0001* 

* Estatisticamente significante 

 

 No entanto, ao comparar as diferenças entre as áreas sob as três 

curvas, duas a duas (Anexo 3), estas não se mostraram estatisticamente 

diferentes (p = 0,3647 para a diferença entre as áreas das curvas de zIMC de 3 

e 6 meses; p = 0,2037 para a diferença entre as áreas das curvas de zIMC de 

3 e 12 meses; e p = 0,5857 para a diferença entre as áreas das curvas de 

zIMC de 6 e 12 meses), ratificando que, já no primeiro trimestre de vida, pode 

ser possível definir o risco de excesso de peso. (Figura 35) 
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Figura 35. Comparação das curvas ROC do zIMC aos 3 meses (zIMC 3 m), 
aos 6 meses (zIMC 6 m) e aos 12 meses (zIMC 12 m), e o excesso de peso 
aos 7 anos de idade. 

 

4.4.2.  Curvas ROC do ganho de peso por ganho de comprimento, por 

períodos, no primeiro ano de vida, em relação ao excesso de peso no 

início da idade escolar. 

 As curvas ROC com a indicação das áreas sob as curvas do ganho de 

peso por ganho de comprimento de 0 a 3, de 0 a 6 e de 0 a 12 meses em 

relação ao excesso de peso na idade escolar estão representadas nas Figuras 

36 a 38.   
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Figura 36. Curva ROC do ganho de peso por ganho de comprimento de 0 a 3 
meses de idade (g/cm) em relação ao excesso de peso aos 7 anos de idade. 

 

Figura 37. Curva ROC do ganho de peso por ganho de comprimento de 0 a 6 
meses de idade (g/cm) em relação ao excesso de peso aos 7 anos de idade. 
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Figura 38. Curva ROC do ganho de peso por ganho de comprimento de 0 a 12 
meses (g/cm) em relação ao excesso de peso aos 7 anos de idade. 

 

 A tendência foi de discreto aumento da ASC na medida em que se 

avaliou o ganho de peso por ganho de comprimento em períodos mais longos. 

A ASC ROC que apresentou maior valor absoluto foi a do ganho de peso por 

comprimento de 0 a 12 meses de idade, com área de 0,677 e IC 95% de 0,618 

a 0,736, seguida pela área da curva de 0 a 6 meses, de 0,643, e, por fim, pela 

ASC de 0 a 3 meses, com valor de 0,638, dados mostrados na Tabela 12. 
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Tabela 12 - Comparação entre as áreas sob a curva ROC, intervalo de 
confiança de 95% (IC 95%) e nível de significância (p), do ganho de peso por 
ganho de comprimento, (g/cm), por períodos, no primeiro ano de vida, em 
relação ao excesso de peso aos 7 anos de idade. 

g/cm X excesso de 
peso no escolar 7 

anos  

g/cm 
0 a 3 meses 

g/cm 
0 a 6 meses 

g/cm 
0 a 12 meses 

Área sob a curva 
ROC 

0,638 0,643 0,677 

IC 95% 0,576 - 0,701 0,582 - 0,705 0,618 - 0,736 

p <0,0001* <0,0001* <0,0001* 

       * Estatisticamente significante 

 

 

 Contudo, não houve diferença estatisticamente significante na 

comparação entre as áreas sob estas três curvas quando comparadas duas a 

duas (Anexo 4), com p = 0,8402 na comparação entre a curva g/cm de 0 a 3 e 

a de 0 a 6 meses; p = 0,2056 entre a curva g/cm de 0 a 3 e a de 0 a 12 meses; 

e p = 0,1774 entre a curva g/cm de 0 a 6 e a de 0 a 12 meses. (Figura 39) 
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Figura 39. Comparação das curvas ROC de ganho de peso por ganho de 
comprimento de 0 a 3 meses (g/cm 0 a 3 m), de 0 a 6 meses (g/cm 0 a 6 m) e 
de 0 a 12 meses (g/cm 0 a 12 m) e o excesso de peso aos 7anos de idade. 

 

 

4.4.3. Comparação entre as áreas sob as curvas ROC, utilizando os dois 

marcadores para o excesso de peso, escore z do IMC e o ganho de peso 

por ganho de comprimento. 

 Os valores absolutos das áreas sob as curvas ROC que representam as 

relações do zIMC aos 3, aos 6 e aos 12 meses de idade e o excesso de peso 

no início da idade escolar foram maiores do que as áreas sob as curvas ROC 

do ganho de peso por ganho de comprimento nos períodos de 0 a 3 meses, de 

0 a 6 meses e de 0 a 12 meses, respectivamente. (Tabela 13) 
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Tabela 13 - Comparação das diferenças entre as áreas sob as curvas ROC do 
zIMC aos 3 meses, aos 6 meses e aos 12 meses de idade e do ganho de peso 
por ganho de comprimento (g/cm) de 0 a 3 meses, de 0 a 6 meses e de 0 a 12 
meses, respectivamente, em relação ao excesso de peso aos 7 anos de idade. 

Comparação das ǂ 
entre as curvas do 

zIMC e g/cm X 
excesso de peso 7 

anos  

ǂ entre curvas  
zIMC 3 meses e 
g/cm de 0 a 3 

meses 

ǂ entre curvas  
zIMC 6  meses e 

g/cm de 0 a 6 
meses 

ǂ entre curvas  
zIMC 12 meses e 
g/cm de 0 a 12 

meses 

Diferença entre 
áreas sob as 
curvas ROC 

0,0369 0,0553 0,0352 

CI 95% -0,0042 a 0,0781 0,0181 a 0,0926 0,0061 a 0,0642 

Nível de 
significância 

P = 0,0786 p = 0,0036* p = 0,0176* 

* Estatisticamente significante 

 

 As diferenças encontradas foram estatisticamente significantes nas 

idades de 6 e de 12 meses, mas não aos 3 meses. Significa, portanto, que é 

indiferente utilizar, como possíveis marcadores para o excesso de peso no 

início da idade escolar, o zIMC aos 3 meses ou o ganho de peso por ganho de 

comprimento de 0 a 3 meses. No entanto, aos 6 e aos 12 meses, parece mais 

adequado utilizar o zIMC, já que este marcador apresentou desempenho 

melhor que o ganho de peso por ganho de comprimento, na mesma faixa 

etária. (Tabela 13) 
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4.5. OBESIDADE NO INÍCIO DA IDADE ESCOLAR. 

 

4.5.1. Curvas ROC do escore z do IMC, por períodos, no primeiro ano 

de vida, em relação à obesidade no início da idade escolar. 

 As figuras 40, 41 e 42 apresentam as curvas ROC do zIMC com a 

indicação das áreas sob as curvas aos 3, 6 e 12 meses, respectivamente, em 

relação à obesidade. 

 

 

Figura 40. Curva ROC do zIMC aos 3 meses em relação à obesidade aos 7 
anos de idade. 
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Figura 41. Curva ROC do zIMC aos 6 meses em relação à obesidade aos 7 
anos de idade. 

 

Figura 42. Curva ROC do zIMC aos 12 meses em relação à obesidade aos 7 
anos de idade. 
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 Na comparação dessas áreas, percebe-se que se mantém a tendência 

de a área aumentar com a idade, sendo que a maior área, em valor absoluto, 

sob a da curva ROC, a do zIMC aos 12 meses, foi de 0,704 com IC 95% de 

0,631 a 0,777. (Tabela 14) 

 

Tabela 14 - Comparação entre as áreas sob a curva ROC, intervalo de 
confiança de 95% (IC 95%) e nível de significância (p), do zIMC aos 3, aos 6 e 
aos 12 meses em relação à obesidade aos 7 anos de idade. 

zIMC X obesidade 
7 anos 

zIMC 3 meses zIMC 6 meses zIMC 12 meses 

Área sob a curva 0,657 0,686 0,704 

IC 95% 0,576 - 0,737 0,609 - 0,763 0,631 - 0,777 

p < 0,0001* < 0,0001* < 0,0001* 

* Estatisticamente significante  

 

 Entretanto, a comparação estatística entre as três áreas sob as curvas, 

duas a duas, também não mostrou diferença significante (Anexo 5), com p = 

0,3960 para a comparação das curvas do zIMC de 3 e de 6 meses; p = 0,2821 

para as curvas do zIMC de 3 e 12 meses; e p = 0,6040 para as curvas do zIMC 

de 6 e 12 meses. (Figura 43) 
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Figura 43. Comparação das curvas ROC do zIMC aos 3 meses (zIMC 3 m), 
aos 6 meses (zIMC 6 m) e aos 12 meses de idade (zIMC 12 m) em relação à 
obesidade aos 7 anos de idade. 

 

4.5.2. Áreas sob as curvas ROC do ganho de peso por ganho de 

comprimento, por períodos, no primeiro ano de vida em relação à 

obesidade no início da idade escolar.  

 As curvas ROC do ganho de peso por ganho de comprimento com a 

indicação das áreas sob as curvas de 0 a 3, de 0 a 6 e de 0 a 12 meses em 

relação à obesidade estão representadas nas Figuras 44, 45 e 46. 
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Figura 44. Curva ROC do ganho de peso por ganho de comprimento (g/cm) de 
0 a 3 meses em relação à obesidade aos 7 anos de idade. 

 

Figura 45. Curva ROC do ganho de peso por ganho de comprimento (g/cm) de 
0 a 6 meses em relação à obesidade aos 7 anos de idade. 
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Figura 46. Curva ROC do ganho de peso por ganho de comprimento (g/cm) de 
0 a 12 meses em relação à obesidade aos 7 anos de idade. 

 

 Do mesmo modo que em relação ao excesso de peso, as áreas sob 

essas curvas foram estatisticamente significantes evidenciando, portanto, que 

este indicador tem capacidade de discriminação no que concerne ao desfecho 

analisado, no caso, a obesidade da criança escolar. (Tabela 15) 

 

Tabela 15 - Comparação entre as áreas sob as curvas ROC, intervalo de 
confiança de 95% (IC 95%) e nível de significância (p), do ganho de peso por 
ganho de comprimento (g/cm), por períodos, no primeiro ano de vida, em 
relação à obesidade aos 7 anos de idade. 

g/cm X obesidade 
7 anos 

g/cm 
0 a 3 meses 

g/cm 
0 a 6 meses 

g/cm 
0 a 12 meses 

Área sob a curva 
ROC 

0,594 0,616 0,662 

IC 95% 0,506 a 0,682 0,534 a 0,698 0,583 a 0,742 

p 0,0363* 0,0057* <0,0001* 

* Estatisticamente significante 
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 Verificou-se, também, a mesma tendência de aumento nos valores das 

áreas sob as curvas à medida que se avaliou o ganho de peso por ganho de 

comprimento de 0 a 3, de 0 a 6 e de 0 a 12 meses. Novamente, as curvas não 

revelaram diferenças estatisticamente significantes entre si (Anexo 6) com p = 

0,5206 na comparação das curvas de g/cm de 0 a 3 meses e de 0 a 6 meses; p 

= 0,1464 para as curvas g/cm de 0 a 3meses e de 0 a 12 meses; e p = 0,1812 

para as curvas g/cm de 0 a 6 meses e de 0 a 12 meses. (Tabela 15 e Figura 

47) 

 

Figura 47. Comparação de curvas ROC de ganho de peso por ganho de 
comprimento de 0 a 3 meses (g/cm 0 a 3 m), de 0 a 6 meses (g/cm 0 a 6 m) e 
de 0 a12 meses (g/cm 0 a 12 m) em relação à obesidade aos 7 anos de idade. 
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4.5.3. Comparação entre as áreas sob as curvas ROC utilizando os 

dois marcadores para a obesidade: zIMC e o ganho de peso por 

ganho de comprimento. 

  As áreas sob as curvas do zIMC aos 3 meses, aos 6 meses e aos 12 

meses de idade foram maiores do que as áreas sob as curvas do ganho de 

peso por ganho de comprimento em relação à obesidade no início da idade 

escolar, nos mesmos períodos, e essa diferença foi estatisticamente 

significante nos 3 períodos avaliados. (Tabela 16) 

 Assim, o zIMC revela-se como o marcador mais adequado, entre os 

utilizados neste estudo, para identificar o risco de obesidade no início da idade 

escolar.  

 

Tabela 16. Comparação das diferenças entre as áreas sob as curvas ROC do 
zIMC aos 3, aos 6 e aos 12 meses e as do ganho de peso por ganho de 
comprimento (g/cm) de 0 a 3 meses, de 0 a 6 meses e de 0 a 12 meses, 
respectivamente, em relação à obesidade aos 7 anos de idade. 

Comparação entre 
curvas do zIMC e 

do g/cm X 
obesidade 7 anos 

ǂ entre curvas  
zIMC 3meses e 
g/cm de 0 a 3 

meses 

ǂ entre curvas 
zIMC 6 meses e 
g/cm de 0 a 6 

meses 

ǂ entre curvas 
zIMC 12 meses e 
g/cm de 0 a 12 

meses 

Diferença entre 
áreas das 

curvas ROC 
0,0625 0,0701 0,0417 

CI 95% 0,0124 a 0,113 0,0261 a 0,114 0,00560 a 0,0779 

Nível de 
significância 

p = 0,0145* p = 0,0018* p = 0,0236* 

* Estatisticamente significante 

 

  



92 

 

4.6. PONTOS DE CORTE A PARTIR DAS CURVAS ROC PARA 

UTILIZAÇÃO DO MARCADOR PARA EXCESSO DE PESO NO INÍCIO 

DA IDADE ESCOLAR 

 

 Em relação ao excesso de peso no início da idade escolar, tanto o zIMC 

quanto o ganho de peso por ganho de comprimento apresentaram 

desempenhos semelhantes quando avaliados aos 3 meses de idade, enquanto 

que o zIMC apresentou um desempenho melhor na avaliação de 6 e de 12 

meses de idade. Portanto, serão avaliadas as sensibilidades e as 

especificidades das 4 curvas: ganho de peso por ganho de comprimento de 0 a 

3 meses; zIMC aos 3 meses; zIMC aos 6 meses e zIMC aos 12 meses.  

 A indicação de um ponto de corte é sempre arbitrária e depende dos 

objetivos e das prioridades em questão. Para a escolha do melhor ponto de 

corte, foi priorizada a sensibilidade em relação à especificidade, uma vez que o 

objetivo deste estudo foi o de encontrar um marcador adequado para triagem 

de crianças de maior risco para o excesso de peso na idade escolar.  

 Além disso, considerou-se a média do ganho de peso por ganho de 

comprimento esperada para a população de crianças normais de 0 a 3 meses, 

tendo como referência as tabelas da OMS (2006)37, isto é, 243,48 g/cm para 

meninas, e 260,87 g/cm para meninos. Assim, o ponto de corte escolhido foi a 

velocidade de 265,4 g/cm. Neste caso a sensibilidade encontrada, de 56,10%, 

foi considerada baixa e inadequada para cumprir os objetivos propostos, 

apesar da especificidade de 70,09%. (Quadro 1) 
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Quadro 1. Sensibilidade, especificidade, e intervalos de confiança de 95% (IC 
95%) calculados a partir da curva ROC do ganho de peso por ganho de 
comprimento (g/cm) de 0 a 3 meses de idade em relação ao excesso de peso 
na idade escolar.  

g/cm de 0 a 3 
meses X 
excesso de 
peso 7 anos 

Sensibilidade IC 95% Especificidade IC 95% 

>250 62,60 53,4 - 71,2 60,66 53,7 - 67,3 

>251,3 60,98 51,8 - 69,6 61,61 54,7 - 68,2 

>254,5 60,16 50,9 - 68,9 63,51 56,6 - 70,0 

>255 59,35 50,1 - 68,1 63,51 56,6 - 70,0 

>256 56,91 47,7 - 65,8 64,93 58,1 - 71,4 

>259,5 56,91 47,7 - 65,8 67,77 61,0 - 74,0 

>261,9 56,91 47,7 - 65,8 69,67 63,0 - 75,8 

>262,1 56,91 47,7 - 65,8 70,14 63,5 - 76,2 

>263,5 56,10 46,9 - 65,0 70,14 63,5 - 76,2 

>264,2 56,10 46,9 - 65,0 70,62 64,0 - 76,7 

>265,4 56,10 46,9 - 65,0 71,09 64,5 - 77,1 

>266 55,28 46,1 - 64,3 71,09 64,5 - 77,1 
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 O marcador zIMC aos 3 meses também apresentou baixa sensibilidade 

para os valores possíveis de serem utilizados na prática clínica. Admitindo-se o 

ponto de corte maior que 0,49, por exemplo, a sensibilidade deste indicador 

seria de apenas 47,97% e a especificidade de 76,78%. (Quadro 2) 

 

Quadro 2. Sensibilidade, especificidade, e intervalos de confiança de 95% (IC 
95%) calculados a partir da curva ROC do zIMC aos 3 meses de idade em 
relação ao excesso de peso na idade escolar.  

zIMC aos 3 
meses X 
excesso de 
peso 7 anos 

Sensibilidade IC 95% Especificidade IC 95% 

>-0,14 69,11 60,1 - 77,1 57,82 50,8 - 64,6 

>0,01 62,60 53,4 - 71,2 61,61 54,7 - 68,2 

>0,42 51,22 42,0 - 60,3 75,83 69,5 - 81,4 

>0,44 50,41 41,2 - 59,5 75,83 69,5 - 81,4 

>0,47 48,78 39,7 - 58,0 76,30 70,0 - 81,9 

>0,49 47,97 38,9 - 57,2 76,78 70,5 - 82,3 

>0,5 47,15 38,1 - 56,4 76,78 70,5 - 82,3 

>0,56 44,72 35,7 - 53,9 78,67 72,5 - 84,0 

>0,71 41,46 32,7 - 50,7 80,09 74,1 - 85,3 

>0,73 40,65 31,9 - 49,9 80,57 74,6 - 85,7 

>0,9 33,33 25,1 - 42,4 84,36 78,7 - 89,0 

>1,01 26,02 18,5 - 34,7 87,20 81,9 - 91,4 
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 Da mesma forma, o indicador zIMC aos 6 meses apresentou baixa 

sensibilidade, diminuindo muito sua utilidade prática. (Quadro 3) 

 

Quadro 3. Sensibilidade, especificidade, e intervalos de confiança de 95% (IC 
95%) calculados a partir da curva ROC do zIMC aos 6 meses de idade em 
relação ao excesso de peso na idade escolar.  

zIMC aos 6 
meses X 
excesso de 
peso 7 anos 

Sensibilidade IC 95% Especificidade IC 95% 

>0,29 62,60 53,4 - 71,2 68,72 62,0 - 74,9 

>0,32 60,16 50,9 - 68,9 69,67 63,0 - 75,8 

>0,33 60,16 50,9 - 68,9 70,14 63,5 - 76,2 

>0,46 51,22 42,0 - 60,3 74,41 68,0 - 80,2 

>0,48 50,41 41,2 - 59,5 74,41 68,0 - 80,2 

>0,49 50,41 41,2 - 59,5 74,88 68,5 - 80,6 

>0,51 47,97 38,9 - 57,2 75,36 69,0 - 81,0 

>0,66 41,46 32,7 - 50,7 81,04 75,1 - 86,1 

>0,68 40,65 31,9 - 49,9 81,52 75,6 - 86,5 

>0,7 40,65 31,9 - 49,9 81,99 76,1 - 86,9 

>0,98 32,52 24,4 - 41,6 86,26 80,9 - 90,6 

>1,01 32,52 24,4 - 41,6 86,73 81,4 - 91,0 
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 Por último, o desempenho da curva ROC do zIMC de 12 meses está 

indicado no Quadro 4.  

 

Quadro 4. Sensibilidade, especificidade, e intervalos de confiança de 95% (IC 
95%) calculados a partir da curva ROC do zIMC aos 12 meses de idade em 
relação ao excesso de peso na idade escolar.  

zIMC aos 12 
meses X 
excesso de 
peso 7 anos 

Sensibilidade IC 95% Especificidade IC 95% 

>0,3 73,98 65,3 - 81,5 56,87 49,9 - 63,7 

>0,43 69,11 60,1 - 77,1 61,14 54,2 - 67,8 

>0,49 68,29 59,3 - 76,4 63,51 56,6 - 70,0 

>0,51 67,48 58,4 - 75,6 64,45 57,6 - 70,9 

>0,58 65,04 55,9 - 73,4 66,35 59,5 - 72,7 

>0,59 64,23 55,1 - 72,7 66,35 59,5 - 72,7 

>0,64 62,60 53,4 - 71,2 67,77 61,0 - 74,0 

>0,65 61,79 52,6 - 70,4 68,25 61,5 - 74,5 

>0,69 60,16 50,9 - 68,9 68,72 62,0 - 74,9 

>0,81 54,47 45,2 - 63,5 74,88 68,5 - 80,6 

>0,98 46,34 37,3 - 55,6 79,15 73,0 - 84,4 

>1 46,34 37,3 - 55,6 79,62 73,5 - 84,8 

 

 Apesar das áreas sob as curvas dos zIMC aos 3, aos 6 e aos 12 meses 

não terem apresentado diferenças do ponto de vista estatístico, o desempenho 

das curvas foi diferente, como mostraram os quadros de 1 a 4. A curva do 

zIMC que apresentou melhor desempenho foi a dos 12 meses de idade. O 

valor do ponto de corte sugerido foi > 0,49. Este valor, além de priorizar a 

sensibilidade, foi considerado viável na prática, isto é, não é um ponto de corte 
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próximo demais do crescimento normal esperado para a faixa etária. Dessa 

forma, com o limite fixado em 0,49 do zIMC aos 12 meses, alcançou-se uma 

sensibilidade de 68,29%, (IC 95%: 59,3% a 76,4%) e uma especificidade de 

63,51%, (IC 95%: 56,6 a 70,0). (Quadro 4) 

 Ainda que fosse desejável realizar a triagem mais precocemente, aos 3 

meses de idade, por exemplo, a maior sensibilidade do zIMC aos 12 meses fez 

com que este fosse o marcador escolhido como o mais adequado para 

discriminar crianças no primeiro ano de vida com maior risco de excesso de 

peso na idade escolar.  
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4.7.  PONTOS DE CORTE A PARTIR DAS CURVAS ROC PARA 

UTILIZAÇÃO DO MARCADOR PARA OBESIDADE NO INÍCIO DA 

IDADE ESCOLAR 

 

 O mesmo raciocínio, de privilegiar a sensibilidade do indicador, foi 

utilizado para escolher a melhor idade para se aplicar o marcador para a 

obesidade no início da idade escolar. (Quadros 5, 6 e 7) 

  

Quadro 5. Sensibilidade, especificidade e intervalos de confiança de 95% (IC 
95%) calculados a partir da curva ROC do zIMC aos 3 meses de idade em 
relação à obesidade na idade escolar.  

zIMC 3 meses X 
obesidade 

Sensibilidade IC 95% Especificidade IC 95% 

>-0,08 76,47 62,5 - 87,2 54,77 48,8 - 60,7 

>0,06 68,63 54,1 - 80,9 59,01 53,0 - 64,8 

>0,07 64,71 50,1 - 77,6 59,01 53,0 - 64,8 

>0,1 62,75 48,1 - 75,9 59,72 53,7 - 65,5 

>0,44 52,94 38,5 - 67,1 69,61 63,9 - 74,9 

>0,47 50,98 36,6 - 65,2 70,32 64,6 - 75,6 

>0,49 49,02 34,8 - 63,4 70,67 65,0 - 75,9 

>0,5 49,02 34,8 - 63,4 71,02 65,4 - 76,2 

>0,68 41,18 27,6 - 55,8 74,20 68,7 - 79,2 

>0,73 39,22 25,8 - 53,9 74,91 69,4 - 79,9 

>0,99 29,41 17,5 - 43,8 83,04 78,1 - 87,2 

>1,01 29,41 17,5 - 43,8 84,45 79,7 - 88,5 
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 A sensibilidade do indicador zIMC aos 3 meses foi baixa para detectar 

crianças de risco para obesidade, com valor de 49,02% e especificidade de 

70,67%, ao usar 0,49 como ponto de corte. (Quadros 5) 

 O marcador zIMC aos 6 meses também mostrou um desempenho fraco. 

Ao utilizar o ponto de corte > 0,49, apresentou sensibilidade de 52,94% e 

especificidade de 68,90%. (Quadro 6) 

 

Quadro 6. Sensibilidade, especificidade e intervalos de confiança de 95% (IC 
95%) calculados a partir da curva ROC do zIMC aos 6 meses de idade em 
relação à obesidade na idade escolar.  

zIMC 6 meses 
X obesidade 

Sensibilidade IC 95% Especificidade IC 95% 

>-0,15 78,43 64,7 - 88,7 41,70 35,9 - 47,7 

>0,2 72,55 58,3 - 84,1 55,12 49,1 - 61,0 

>0,31 66,67 52,1 - 79,2 62,54 56,6 - 68,2 

>0,35 60,78 46,1 - 74,2 63,96 58,1 - 69,6 

>0,4 60,78 46,1 - 74,2 66,08 60,2 - 71,6 

>0,44 58,82 44,2 - 72,4 66,43 60,6 - 71,9 

>0,45 54,90 40,3 - 68,9 67,49 61,7 - 72,9 

>0,49 52,94 38,5 - 67,1 68,90 63,2 - 74,3 

>0,64 47,06 32,9 - 61,5 74,91 69,4 - 79,9 

>0,7 45,10 31,1 - 59,7 77,03 71,7 - 81,8 

>0,95 37,25 24,1 - 51,9 81,98 77,0 - 86,3 

>1,01 35,29 22,4 - 49,9 82,33 77,4 - 86,6 
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O comportamento da curva ROC do zIMC aos 12 meses em relação à 

obesidade está detalhado no Quadro 7. 

Quadro 7. Sensibilidade, especificidade e intervalos de confiança de 95% (IC 
95%) calculados a partir da curva ROC do zIMC aos 12 meses de idade em 
relação à obesidade na idade escolar.  

zIMC 12 meses 
X obesidade 

Sensibilidade IC 95% Especificidade IC 95% 

>0,3 84,31 71,4 - 93,0 50,88 44,9 - 56,8 

>0,35 82,35 69,1 - 91,6 53,00 47,0 - 58,9 

>0,45 76,47 62,5 - 87,2 55,83 49,8 - 61,7 

>0,49 76,47 62,5 - 87,2 56,89 50,9 - 62,7 

>0,51 74,51 60,4 - 85,7 57,60 51,6 - 63,4 

>0,53 70,59 56,2 - 82,5 57,60 51,6 - 63,4 

>0,58 68,63 54,1 - 80,9 59,01 53,0 - 64,8 

>0,64 66,67 52,1 - 79,2 60,78 54,8 - 66,5 

>0,65 64,71 50,1 - 77,6 61,13 55,2 - 66,8 

>0,7 64,71 50,1 - 77,6 63,25 57,3 - 68,9 

>0,93 54,90 40,3 - 68,9 71,38 65,7 - 76,6 

>1 52,94 38,5 - 67,1 74,20 68,7 - 79,2 

Da mesma forma, a curva ROC do zIMC aos 12 meses apresentou 

melhor desempenho quando comparada às curvas do zIMC aos 3 e 6 meses. 

O ponto de corte escolhido continuou sendo o valor > 0,49. Neste caso, a 

sensibilidade encontrada foi de 76,47%, (IC 95%: 62,5% a 87,2%), e a 

especificidade de 56,89%, (IC 95%: 50,9% a 62,7%). (Quadro 7) 
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4.8. COMPARAÇÃO DO MARCADOR SUGERIDOQUANDO 

UTILIZADO PARA O EXCESSO DE PESO E PARA A OBESIDADE 

 

 Na tabela 17 são apresentados os valores sugeridos dos pontos de corte 

e as respectivas sensibilidades, especificidades obtidas a partir da curva ROC 

do zIMC aos 12 meses para o risco de excesso de peso e para o de obesidade. 

Apesar da ASC ter sido praticamente a mesma nos dois casos, assim como  o 

valor do ponto de corte considerado como melhor opção, o desempenho do 

marcador foi diferente quando utilizado para detectar as crianças de risco para 

o excesso de peso ou para a obesidade, na idade escolar. (Tabela 17) 

 

Tabela 17 - Valor do zIMC aos 12 meses sugerido como marcador 
antropométrico para o excesso de peso e para a obesidade aos 7 anos de 
idade, com as respectivas sensibilidades, especificidades e intervalos de 
confiança de 95% (IC 95%). 

Marcador 
antropométrico 

Valor sugerido 
de ponto de 

corte 

Sensibilidade 
(IC 95%) 

Especificidade 
(IC 95%) 

zIMC 12m para 
excesso de peso 

aos 7 anos 
>0,49 

68,29% 
(59,3 - 76,4) 

63,51% 
(56,6 - 70,0) 

zIMC 12m para 
obesidade aos 7 

anos 

>0,49 
 

76,47% 
(62,5 - 87,2) 

56,89% 
(50,9 - 62,7) 

 

 Para esse ponto de corte, o zIMC aos 12 meses apresentou uma 

sensibilidade maior para a obesidade do que para o excesso de peso no início 

da idade escolar, destacando-se, portanto, como um marcador mais adequado 

para a triagem do risco de obesidade do que de excesso de peso. Isso reforça 

a ideia de que o primeiro ano de vida seja realmente um período vulnerável na 

determinação da obesidade mais adiante. 
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4.9. RISCO RELATIVO DO MARCADOR SUGERIDO PARA O 

EXCESSO DE PESO E PARA A OBESIDADE NO INÍCIO DA VIDA 

ESCOLAR 

 

 Definindo que as crianças com zIMC aos 12 meses acima de 0,49 (zIMC 

12 m > 0,49) seriam as de maior risco, e que as de menor risco seriam aquelas 

que apresentassem o zIMC aos 12 meses até 0,49 (zIMC 12 m ≤ 0,49), foi 

calculado o risco relativo para excesso de peso e para obesidade no início da 

vida escolar. (Tabela 18 e 19) 

  

Tabela 18 - Número de crianças consideradas de maior risco (zIMC 12 m > 
0,49) e de menor risco (zIMC 12 m ≤ 0,49) aos 12 meses de idade, segundo a 
presença ou a ausência de excesso de peso aos 7 anos de idade. 

Risco de excesso 
de peso aos 12 

meses  

Número de 
crianças com 

excesso de peso 7 
anos (%) 

Número de 
crianças sem 

excesso de peso 7 
anos (%) 

Total 
(%) 

Maior Risco  
zIMC 12 m > 0,49 

84 (52,17%) 77 (47,83%) 161 (100%) 

Menor Risco 
zIMC 12 m ≤ 0,49 

39 (22,54%) 134 (77,46%) 173 (100%) 

Total 123 (36,83%) 211 (63,17%) 334 (100%) 

RR 2,31 (IC 95%: 1,69 a 3,17) 
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Tabela 19 - Número de crianças consideradas de maior risco (zIMC 12m > 
0,49) e de menor risco (zIMC 12m ≤ 0,49), aos 12 meses, segundo a presença 
ou a ausência de obesidade aos 7 anos de idade. 

Risco de 
obesidade aos 12 

meses 

Número de 
escolares com 
obesidade (%) 

Número de 
crianças sem 
obesidade (%) 

Total 

Maior Risco 
zIMC 12 m > 0,49 

39 (24,22%) 122 (75,78%) 161 (100%) 

Menor Risco 
zIMC 12m ≤ 0,49 

12 (6,94%) 161 (93,06%) 173 (100%) 

Total 51 (15,27%) 283 (84,73%) 334 (100%) 

RR 3,49 (IC 95%: 1,90 a 6,43) 

 

 Considerando esse marcador, zIMC maior que 0,49 aos 12 meses, o 

risco relativo (RR) para excesso de peso no início da vida escolar foi de 2,31 

com IC 95%: 1,69 e 3,17 (p < 0,0001), enquanto o risco relativo para obesidade 

foi de 3,49 com IC 95%: 1,90 e 6,43 (p < 0,0001).  
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5. CONCLUSÕES 

 

1. O primeiro trimestre revelou ser o período de crescimento mais 

determinante, ao longo do primeiro ano de vida, para o 

desenvolvimento de excesso de peso ou de obesidade aos 7 

anos de idade. 

2. A comparação dos diferentes indicadores mostrou que o ganho 

de peso por ganho de comprimento no primeiro trimestre de vida 

e o próprio escore z de IMC aos 3, aos 6 e aos 12 meses de 

idade foram os que demonstraram melhor desempenho como 

marcadores de risco de desenvolvimento de excesso de peso ou 

obesidade aos 7 anos de idade. 

3. O crescimento em comprimento no primeiro ano de vida, de forma 

isolada, não revelou utilidade como preditor de desenvolvimento 

de obesidade na idade escolar. 

4. No conjunto das avaliações, o zIMC aos 12 meses foi o que 

apresentou, em valores absolutos, o melhor desempenho na 

capacidade de discriminar o risco, tanto de excesso de peso, 

quanto de obesidade no início da idade escolar. 

5. O ponto de corte do zIMC aos 12 meses de 0,49 foi o que 

mostrou maior utilidade como elemento de triagem das crianças 

de risco para o excesso de peso e, sobretudo, para a obesidade 

no início da idade escolar. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O aumento da prevalência global de obesidade demanda ações 

preventivas e de promoção dirigidas a toda população infantil. No entanto, 

maiores esforços deveriam estar concentrados em ações voltadas às crianças 

mais vulneráveis, isto é, aquelas que apresentam maior risco de desenvolver 

obesidade. 

 Nesse sentido, os resultados deste estudo reafirmam a importância do 

monitoramento do IMC na infância, desde o primeiro ano de vida, sobretudo 

por se tratar de um instrumento simples, econômico, bem aceito e viável para 

ser utilizado de forma disseminada na atenção primária para triagem de 

obesidade. 

 Não se propõe intervenções intempestivas, seja em larga ou em 

pequena escala. Qualquer interferência deve considerar riscos e benefícios 

implicados na ação, sobretudo no caso de crianças de tão pouca idade, o que 

poderia agravar sua vulnerabilidade. A alternativa é estreitar o 

acompanhamento dessas crianças, monitorando seu crescimento e intervindo 

apenas em casos específicos, mediante ponderação que leve em conta a 

multiplicidade dos fatores envolvidos. Não se pode esquecer que as variáveis 

pesquisadas neste estudo representam apenas uma parte do complexo 

processo de crescimento no qual tais crianças estão inseridas 

Por fim, é importante testar o marcador zIMC maior que 0,49 aos 12 meses de 

idade de forma prospectiva, com acompanhamento das crianças em longo 

prazo, no sentido de confirmar o risco de obesidade futura e suas 

complicações.
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ANEXO 1 

Tabela. Comparação entre as características de nascimento, de alimentação e 
socioeconômicas, das crianças incluídas e das excluídas da amostra final do estudo 
matriculadas no CSEB, de janeiro de 2000 a abril de 2007. 

Características das 
crianças 

Crianças/ mães incluídas 
N = 334 

Crianças/ mães excluídas 
N = 281 

Sexo 

Masculino 172 crianças 51,5% 149 crianças 53,0% 

Feminino 162 crianças 48,5% 132 crianças 47,0% 

Peso de nascimento 

Média 3201 g - 3232 g - 

dp 485 g - 442 g - 

Mediana 3240 g - 3230 g - 

Comprimento de nascimento 

Média 48,5 cm - 48,6 cm - 

dp 2,3 cm - 2,1 cm - 

Mediana 49 cm - 49 cm - 

Idade gestacional 

< que 37 semanas 27 crianças 8,1% 16 crianças 5,7% 

Sem informação 7 crianças. 2,1% 15 crianças 5,3% 

Tipo de parto 

Vaginal 201 crianças 60,2% 175 crianças 62,3% 

Cesárea 114 crianças 34,1% 90 crianças 32,0% 

Sem informação 19 crianças 5,7% 16 crianças 5,7% 

Idade materna por ocasião do parto 

Média 26,0 anos - 25,5 anos - 

< de 20 anos 61 mães 18,3% 67 mães 23,8% 

Sem informação 2 mães 0,6% 1 mãe        0,4% 

continua 



128 

continuação    

Características das 
crianças 

Crianças incluídas 
   N = 334 

Crianças excluídas 
 N = 281 

Local de moradia 

Favela 178 crianças 53,3% 164 crianças 58,4% 

Não favela 152 crianças 45,5% 117 crianças 41,6% 

Sem informação 4 crianças 1,2% 0 crianças 0,0% 

Mães que viviam com companheiro na época do parto 

Sim 260 mães 77,8% 206 mães 73,3% 

Não 71 mães 21,3% 74 mães 26,3% 

Sem informação 3 mães 0,9% 1 mãe 0,4% 

Duração do aleitamento materno exclusivo 

4 meses ou mais 168 crianças 50,3% 112 crianças 39,9% 

Menos de 4 meses 162 crianças 48,5% 149 crianças 53,0% 

Sem informações 4 crianças 1,2% 20 crianças 7,1% 

Duração do aleitamento materno 

Mediana 10 meses - 7 meses - 

Sem informação 8 crianças 2,4% 30 crianças 10,7% 

Idade de início na creche 

Mediana 27 meses - 24 meses - 

Sem informação 58 crianças 17,4% 86 crianças 30,6% 

Renda do domicílio em salários mínimos (sm) 

Média 3,0 sm    - 2,9 sm  - 

Sem informação 13 crianças 3,9% 10 crianças 3,6% 

Escolaridade materna 

Não estudaram 4 mães 1,2% 5 mães 1,8% 

1 a 8 anos 153 mães 45,8% 132 mães 47,0% 

9 anos ou mais 174 mães 52,1% 144 mães 51,3% 

Sem informação 3 mães 0,9% 0 mães 0,0% 
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ANEXO 3 

Comparação entre as áreas sob as curvas ROC, 2 a 2 com intervalo de 
confiança de 95% (IC95%) e nível de significância (p), do zIMC (zIMC) aos 3, 
aos 6 e aos 12 meses e o excesso de peso aos 7 anos de idade. 

Comparação entre 
as curvas ROC 

zIMC 3 meses X 
zIMC 6 meses 

zIMC 3 meses X 
zIMC 12 meses 

zIMC 6 meses X 
zIMC 12 meses 

Diferença entre as 
curvas ROC 

0,0233 0,0366 0,0133 

IC 95% -0,0271 a 0,0737 -0,0198 a 0,0931 -0,0346 a 0,0613 

p 0,3647 0,2037 0,5857 



132 

ANEXO 4 

Comparação entre as áreas sob as curvas ROC, 2 a 2 com intervalo de 
confiança de 95% (IC95%) e nível de significância (p), do ganho de peso por 
ganho de comprimento (g/cm) de 0 a 3 meses, de 0 a 6 meses e de 0 a 12 
meses e o excesso de peso aos 7 anos de idade. 

Comparação entre 
as curvas ROC 

g/cm de 0 a 3 
meses X g/cmde 0 

a 6 meses 

g/cm de 0 a 3 
meses X g/cmde 0 

a 12 meses 

g/cm de 0 a 6 
meses X g/cmde 0 

a 12 meses 

Diferença entre as 
curvas ROC 

0,00489 0,0384 0,0335 

IC 95% -0,0427 a 0,0524 -0,0211 a 0,0978 -0,0152 a 0,0822 

p 0,8402 0,2056 0,1774 
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ANEXO 5 

Comparação entre as áreas sob as curvas ROC, 2 a 2 com intervalo de 
confiança de 95% (IC95%) e nível de significância (p), do zIMC aos 3, aos 6 e 
aos 12 meses e a obesidade aos 7 anos de idade. 

Comparação entre 
as curvas ROC 

zIMC 3 meses X 
zIMC 6 meses 

zIMC 3 meses X 
zIMC 12 meses 

zIMC 6 meses X 
zIMC 12 meses 

Diferença entre as 
curvas ROC 

0,0291 0,0474 0,0183 

IC 95% -0,0381 a 0,0963 -0,0389 a 0,134 -0,0507 a 0,0873 

p 0,3960 0,2821 0,6040 
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ANEXO 6 

Comparação entre as áreas sob as curvas ROC, 2 a 2 com intervalo de 
confiança de 95% (IC95%) e nível de significância (p), do ganho de peso por 
ganho de comprimento (g/cm) de 0 a 3 meses, de 0 a 6 meses e de 0 a 12 
meses e a obesidade aos 7 anos de idade. 

Comparação entre 
as curvas ROC 

g/cm de 0 a 3 
meses X g/cm de 

0 a 6 meses 

g/cm de 0 a 3 
meses X g/cm de 

0 a 12 meses 

g/cm de 0 a 6 
meses X g/cm de 

0 a 12 meses 

Diferença entre as 
curvas ROC 

0,0214 0,0681 0,0466 

IC 95% -0,0440 a 0,0869 -0,0238 a 0,160 -0,0217 a 0,115 

p 0,5206 0,1464 0,1812 
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