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Resumo 

 
Hoje em dia, é reconhecido o papel do crescimento intrauterino e pós-natal no 

desenvolvimento de doenças metabólicas e cardiovasculares. Os primeiros 1 000 dias 

desde a conceção são apontados como o período de crescimento com maior impacto no 

futuro risco de doença. No entanto, nada se sabe sobre o papel do crescimento durante o 

período de perda de peso do recém-nascido – os primeiros 2 a 3 dias de vida – no futuro 

risco de doença. Este é um período de grandes adaptações às condições extra uterinas, 

incluindo a adaptação da ingestão e do gasto energético. Na presente tese, é sugerido que a 

variação de peso do recém-nascido durante esse período pode afetar o desenvolvimento 

de doenças metabólicas e cardiovasculares na criança. 

O efeito do crescimento nas doenças metabólicas e cardiovasculares nas crianças tem sido 

demonstrado de forma menos consistente do que nos adultos. A prevalência de 

precursores destas doenças, assim como a prevalência de maus hábitos alimentares, tem 

aumentado nas crianças e atinge já níveis epidémicos, o que aumenta a dimensão do 

problema. 

O efeito do crescimento no início da vida na saúde futura poderá ser explicado por dois 

mecanismos – programação e tracking –, os quais devem ser estudados analisando dados 

ao longo da vida, idealmente usando dados de coortes de nascimento, nas quais os 

participantes são seguidos desde o nascimento até à vida adulta.  

Para estudar os determinantes da variação de peso do recém-nascido durante os 

primeiros dias de vida e os seus efeitos na saúde da criança e sua ingestão alimentar, 

dados da coorte de nascimento portuguesa – Geração XXI –, cujos participantes foram 

avaliados ao nascimento e aos 4 e 7 anos de idade, foram utilizados. 

O primeiro objetivo específico foi estimar a variação de peso durante as primeiras 96 

horas de vida e os respetivos intervalos de referência e o momento (em horas) do nadir 

(Artigo I). Foi construído um gráfico de percentis para a variação de peso até às 96 horas 

de vida, onde se pode ver que, após o nascimento, os recém-nascidos começaram a perder 

peso e às 6, 12, 24, 36 e 48 horas de vida, a média da razão de pesos (pesot / peso à 

nascença) e percentis 10-90 foram 0,978 (0,968-0,988), 0,968 (0,953-0,983), 0,951 

(0,928-0,974), 0,939 (0,909-0,969), e 0,933 (0,898-0,969), respetivamente. O ponto de 

inflexão da curva (nadir) ocorreu às 52,3 horas de vida, correspondendo a uma razão de 

pesos de 0,933, ou seja 6,7% do peso à nascença, e a uma perda de 218g. Depois das 52,3 

horas de vida, os recém-nascidos começaram a ganhar peso. 

Depois de descrita a variação de peso do recém-nascido, o objetivo era identificar os seus 

determinantes (Artigos II e III). No artigo II, uma perda de peso excessiva associou-se 

positivamente com a idade materna ≥40 anos (OR=3,32, IC 95% 1,19; 9,25), escolaridade 

materna (OR=1,04, IC 95% 1,00; 1,09), parto por cesariana (OR=2,42, IC 95% 1,12; 5,23), e 

icterícia com necessidade de fototerapia (OR=1,69, IC 95% 1,00; 2,87). No extremo oposto, 

uma perda de peso insuficiente associou-se positivamente com baixo peso à nascença 

(OR=2,68, IC 95% 1,13; 6,33) e alimentação com fórmula ou mista (OR=1,74, IC 95% 1,13; 

2,66). No artigo III, o papel da leptina, adiponectina e resistina presentes no cordão 

umbilical na variação de peso do recém-nascido, bem como no crescimento intrauterino, 

foi explorado. Valores baixos de leptina associaram-se com menor peso à nascença (β=-
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137,3g, IC 95% -268,6g; -6,1g) e valores altos de leptina associaram-se com maior peso à 

nascença (β=276,3g, IC 95% 145,8g; 406,8g) e maior variação de peso do recém-nascido 

(β=1,10%, IC 95% 0,29%; 1,92%).  

Após a identificação dos determinantes da variação de peso do recém-nascido, os seus 

efeitos, bem como os do peso à nascença, na saúde da criança foram explorados (Artigos 

IV e V). Os objetivos específicos eram avaliar a associação do peso à nascença e da 

variação de peso do recém-nascido com a composição corporal e com fatores de risco 

metabólico, nomeadamente, índices de massa corporal, massa gorda e massa magra, 

circunferência da cintura, razão cintura-altura, glicose, colesterol HDL, triglicerídeos e 

pressão arterial sistólica e diastólica, avaliados aos 4 e 7 anos de idade, e explorar se o 

efeito do peso à nascença e da variação de peso nas medidas de composição corporal e 

risco metabólico aos 7 anos se trata de um efeito direto ou se é mediado pela mesma 

medida aos 4 anos. Foi concluído que a variação de peso do recém-nascido não teve efeito 

na composição corporal ou no risco metabólico durante a infância, mas o peso à nascença 

foi um fator importante para o seu desenvolvimento. O peso à nascença teve um efeito 

direto em todas as medidas de composição corporal e no colesterol HDL aos 4 anos. Por 

cada aumento de 100g no peso à nascença, houve um aumento no z-score de 0,048 (IC 

95% 0,029; 0,068) no índice de massa corporal, 0,033 (IC 95% 0,014; 0,051) no índice de 

massa gorda, 0,022 (IC 95% 0,004; 0,040) no índice de massa magra, 0,049 (IC 95% 0,031; 

0,066) na circunferência da cintura e 0,022 (IC 95% 0,004; 0,040) na razão cintura-altura, 

e uma diminuição de 0,044 (IC 95% -0,074; -0,014) no z-score do colesterol HDL. Em 

relação aos efeitos aos 7 anos de idade, quanto maior o peso à nascença, maior o índice de 

massa corporal, o índice de massa gorda, o índice de massa magra, e a circunferência da 

cintura e menor o valor de colesterol HDL, o que significa que houve um efeito total do 

peso à nascença nas variáveis anteriores aos 7 anos. No entanto, para as medidas de 

composição corporal, o efeito total foi explicado pelo efeito indireto, o que significa que o 

efeito do peso à nascença nessas variáveis aos 7 anos foi mediado pela mesma medida de 

composição corporal aos 4 anos. Pelo contrário, em relação ao colesterol HDL, o peso à 

nascença exerceu um efeito total, indireto e direto aos 7 anos. Um elevado tracking entre 

os 4 e os 7 anos de idade foi observado para todas as variáveis estudadas. 

Um dos mecanismos pelo qual o crescimento no início da vida afeta a saúde futura poderá 

ser a programação do apetite. Assim, o objetivo específico seguinte foi avaliar as 

associações do peso à nascença, da variação de peso do recém-nascido e da trajetória de 

peso durante a infância no consumo alimentar aos 4 anos (Artigo VI). Crianças com maior 

peso à nascença encontravam-se menos frequentemente no padrão alimentar rico em 

alimentos de elevada densidade energética e produtos lácteos (OR=0,94, IC 95% 0,89; 

0,98, por cada 100g aumento no peso à nascença) e crianças com maior variação de peso 

quando recém-nascidas apresentaram menor probabilidade de ingerirem fruta ≥3/dia 

(OR=0,93, IC 95% 0,87; 0,99, por cada 1% de aumento na variação de peso). Crianças que 

apresentaram um peso mais elevado durante toda a infância encontravam-se mais 

frequentemente no padrão alimentar rico em alimentos de elevada densidade energética e 

produtos lácteos (OR=1,90, IC 95% 1,04; 3,47) e apresentaram menor probabilidade de 

ingerirem sopa de legumes ≥2/dia (OR=0,56, IC 95% 0,34; 0,91). As crianças que 

nasceram mais leves e que cresceram a um ritmo acelerado no primeiro ano de vida 

(catch-up growth) apresentaram maior probabilidade de ingerirem produtos lácteos 

≥3/dia (OR=3,76, IC 95% 1,31; 10,80). 
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Concluindo, na presente tese foi construído um gráfico de percentis para a variação de 

peso do recém-nascido, que será particularmente importante para os recém-nascidos de 

mães mais velhas, que nasceram por cesariana e que tiveram icterícia com necessidade de 

fototerapia e, também, para os recém-nascidos com baixo peso à nascença que foram 

alimentados com fórmula, porque estes dois conjuntos de características estão associados 

a perda de peso excessiva e insuficiente, respetivamente. Relativamente aos efeitos a longo 

prazo da variação de peso do recém-nascido, esta não teve qualquer efeito na composição 

corporal ou no risco metabólico na infância, mas apresentou algum efeito sobre o consumo 

alimentar aos 4 anos de idade, o que poderá ter implicações no risco de doença mais tarde 

na vida. Por outro lado, o crescimento intrauterino parece exercer efeitos a longo prazo 

sobre a composição corporal, risco metabólico e consumo alimentar. Numa perspetiva de 

saúde pública, a presente tese fornece uma ferramenta útil para os profissionais de saúde 

e pais acompanharem o crescimento do recém-nascido, o que é importante pois tem 

implicações no período neonatal, mas também demonstra que esse crescimento parece 

não ter efeitos importantes sobre a saúde metabólica e cardiovascular mais tarde na vida. 

O foco das intervenções deverá ser no crescimento intrauterino e, especificamente, no 

peso à nascença elevado. 

 

 


