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Os primeiros mil dias de 
vida: impacto da nutrição 



Gestantes

Crianças de 
até dois 

anos

1000 dias: janela de 
oportunidade.



Nutrition in the First 1,000 Days
State of the World’s Mothers 2012





Crescimento 
intra-

uterino

Saúde na 
vida adulta

Repercussões da Nutrição



❖Hipótese de Baker: 

Adaptação fetal ao meio intra-
uterino desfavorável

Adaptações inconsistentes com 
meio pós-natal

Doenças crônico - não-
transmissíveis- na vida adulta

Baker, 1995; Hales & Baker, 2001; Ozanne , 1999; Vickers e cols., 2000



O BAIXO PESO AO NASCER esta associado a maior deposição de
gordura central na vida pós Natal.

❖ Alterações precoces predispõe a acumulo DE GORDURA
VISCERAL E RESISTÊNCIA INSULINA.

Evidências

Van Assche e cols., 2001; Valdez e cols. 1994.



Developmental origins of metabolic disease: life course ...

Trends in Endocrinology & Metabolism, 2010; 21(4): 199-205





Tabela 1. US IOM Guideline de recomendação de ganho 
de peso gestacional



1- 1,5 kg 

2,0  kg 

2.0 2,5 kg 

3,0 kg 

1,0 kg 

Mãe - 5,0 – 5,5 kg

Feto - 5,0 – 5,5 kg  



SEMANAS GESTACIONAIS 

1500g 1500g

30 SEMANAS 10 SEMANAS 



GANHO DE PESO EXCESSIVO

PRÉ- GESTACIONAL

EUTRÓFICA S 

17,6% (acima de 15,8 kg) 

SOBREPESOS 

45,9% (acima de 11,3 kg)

OBESAS 

46,5% (acima de 9,0 kg) 





72,7% das mulheres retiveram peso 12 meses 

após o parto 

30,7% estavam com 10 kg a mais em relacão ao  

pré-gestacional 



O ganho de peso excessivo no primeiro trimestre foi 

mais fortemente associado com a retenção de peso e 

hipertensão  7 anos após o parto. 

Ganho de peso 
excessivo

No 1º trimestre 

Representa deposição 
de gordura materna

Resistência insulínica 
perinatal que se estende 

no período pós-natal 



Conclusão: Evitar o ganho de peso gestacional excessivo 

no terceiro trimestre está associado com menor risco de 

sobrepeso na infância, mesmo em caso de ganho de peso 

gestacional excessivo no primeiro ou segundo trimestre.

•Estudo de coorte restrospectivo

•6665 pares de mãe criança

•Alemanha



Figure 1. Schematic representation of the changing hormonal milieu and food intake during the rat four-day 

oestrous cycle, followed by pregnancy and lactation (see text for sources of data)



REQUERIMENTO ENERGÉTICO 
NA GESTAÇÃO

2200 kcal/d gestante eutrófica

16 – 20 semanas gestacionais 

Ganho de peso ideal 1kg/mes

Ganhou- 4kg/mês 

3k g- precisa de ingestão  

excedente  de 900kcal/dia-

PORTANTO- ~3.000 KCAL 

> 25  semanas gestacionais: 
•Dar atenção para aumento súbito de peso

•Edema 



GESTANTES OBESAS POSSUEM MENORES NIVEIS  DE 

ADIPONECTINA (Jansson et al, 2013)



Dor de cabeça, distúrbios na visão, vômitos. 



Analise de regressao mostrou relacao 

positiva entre Obesidade materna e maior 

ganho de peso durante o primeiro ano de 

vida. 

Essa associacao foi eliminada quando a 

crianca foi amamentada por 10 meses e a 

introducao da alimentacao complementar 

aconteceu apos o 5 meses de idade



IMAGEM BEBE 

O governo gastou centenas

de milhões dizendo aos

Americanos para

exercitarem mais e

comerem menos. Mas o

país esta ficando mais

pesado a cada ano. Gary

Taubes, 2012



25,6%
10,4%

28,1%
11,0%

35,1%

13,9 % 38,8%

17,1%

35,9%
16,4%

Prevalências de excesso de peso e obesidade

5 a 9 anos  POF 2008-2009

https://www.infoenem.com.br/entenda-a-divisao-politica-e-economica-do-brasil/


Foram os 
velhos tempos 
que eu  tinha 
que engordá-

los

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=UVeEhJQcPkF-jM&tbnid=YA4x_L3_0Ug8RM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ftywkiwdbi.blogspot.com%2F2010_11_01_archive.html&ei=6yRUUv6hGaeg4AOD9oCwAw&bvm=bv.53537100,d.eWU&psig=AFQjCNH2RjQ1H8yVwiNdr6U0kVwhgIZl6w&ust=1381331919062388


Mennella et al., 1995; Mennella and Beauchamp, 1991;; Mennella et al., 2001

Crianças aprendem sobre os tipos de 
alimentos durante a gestação e 

lactação

 Experiências precoces têm sido associada com a 
melhor aceitação de alimentos na infância Núcleo de Pesquisa 

em Nutrição



Preferencia inata pelo saber doce

Prazer 

Analgésico 



Preferências à 

alimentos   

“energéticos”

Consequências 

fisiológicas positivas 

para saciar a fome

Birch, 1998



Preferências alimentares

Principais determinantes do 

Consumo alimentar!!!!!!!

As preferencias alimentares são  estabelecidas por 
volta dos  2 e 3 anos de idade, já que a preferência e o 
consumo se mantiveram até os 8 anos de idade.

Skinner, 1999; Skinner, 2002, Mennella, 
2014, Birch, 2014, 



Preferência inatas
Respostas aos sabores doce e 
amargo

Mennella et al, 2014;Ventura & Worobey, 2013



Formação do paladar 









O que eles estão 

fazendo?

http://www.scpr.org/blogs/education/2014/04/14/16362/new-study-fussy-babies-watch-more-tv-in-toddler-ye/
http://www.stuff.co.nz/dominion-post/news/5252868/Babies-who-watch-TV-robbed-of-learning-time
http://www.sobratempo.com.br/tag/celular/
http://maternar.blogfolha.uol.com.br/2016/09/27/nao-deixe-o-bebe-brincar-com-o-celular-exposicao-precoce-a-tecnologia-vai-criar-geracao-de-alienados/


Television and DVD/video viewing in children younger than 2 

years.                        Zimmerman et al – Pediatr Adolesc Med, 2007

3 meses  – 40% assistiam regularmente TV, DVDs, Videos

24 meses- 90%

Television viewing in Thai infants and toddlers: impacts to 

language development and parental perceptions. 

98% das crianças de 6 meses assistiam TV

< 2 anos foram expostos a 5,5 

horas de TV ´passiva por dia 

2012

Ruangdaraganon, 2009

http://www.quotehd.com/Quotes/Words/Anyway/4_25


PRIMEIROS ANOS DE VIDA 

INTERVENÇAO



Depressão Materna durante a gestação, introdução 

precoce de alimentos complementares, tempo de TV, 

berçários antes dos dois anos.                        

Horas de sono insuficiente na infância

Foram associados com maior obesidade central na 

idade escolar 

Academic Pediatrics,. 2010



Grupos de maior risco 

❖RN GIG

❖Pais com obesidade

❖Desmame precoce 

❖Mães fumantes 

❖Alimentos 

ultraprocessados





MUITO DIFÍCIL MUDAR HÁBITOS ALIMENTARES 

Fiorito e cols., 2010; Lanigan e Singhal, 2009; Northstone e 

Emmet, 2008;

Mikkila e cols., 2005

Práticas alimentares nos primeiros 

anos de vida tendem a 

permanecer na infância e vida 

adulta e vão influenciar as 

condições de saúde no curto e 

longo prazo 



http://www.hmhb.org/wp-content/uploads/2014/03/3.6.2014-post-full-infographic-photo-.jpg


Núcleo de Pesquisa em 

Nutrição

Obrigada!

UFCSPA


