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RESUMO 

 

O conceito de imprinting metabólico se trata de uma ocorrência que opera no 
decorrer do desenvolvimento de uma criança, que pode vir a ajudar no aparecimento 
de doenças variadas devido ao tipo de alimentação administrada a ela. Um desses 
tipos de alimentação pode ser o aleitamento materno que se trata da nutrição mais 
prematura de uma criança. Sendo assim, o composto singular que forma o leite 
materno teria a capacidade de iniciar a ocorrência do imprinting metabólico, fazendo 
uma mudança no tecido adiposo, chegando a causar a chamada “diferenciação 
metabólica”.Há muito tempo se fala da teoria que alega que o aleitamento materno 
seria capaz de proteger uma criança da obesidade. Entretanto, ainda existem 
pesquisas que alegam o contrário, e portanto, a discussão continua nos dias de 
hoje, tendo em vista que a obesidade está crescendo cada vez mais. Sendo assim, 
este trabalho tem o objetivo de se fazer um pesquisa por meio dos autores 
relacionados a este tema para tentar entender qual o real efeito do imprinting 
metabólico na tentativa de prevenir doenças crônicas. 
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ABSTRACT 

The concept of metabolic imprinting is an occurrence that occurs in the course of a 
child's development, which may help in the appearance of various diseases due to 
the type of feeding administered to it. One such type of feeding may be breastfeeding 
which is the most premature nutrition of a child. Thus, the unique compound that 
forms the mother's milk would have the ability to initiate the occurrence of metabolic 
imprinting, making a change in the adipose tissue, even causing the so-called 
"metabolic differentiation." There has long been talk of the theory that breastfeeding 
would protect a child from obesity. However, there is still research that claims the 
opposite, and therefore, the discussion continues today, given that obesity is growing 
more and more. Thus, this research has the objective of doing a research through the 
authors related to this topic to try to understand what the real effect of metabolic 
imprinting in the attempt to prevent chronic diseases. 
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INTRODUÇÃO 

 

O imprinting metabólico (IM) tem sido cada vez mais discutido na área de 

nutrição, ganhando cada vez mais espaço, ainda que não seja um tema tão recente 

quanto possa parecer. É por meio deste conceito que se estuda as relações entre a 

alimentação e nutrição nas primeiras fases de desenvolvimento dos seres humanos, 

relacionando o período de desenvolvimento alimentar com o estabelecimento dos 

hábitos que serão carregados ao longo da vida e que, de acordo com as teorias 

deIM, podem interferir diretamente na predisposição para o desenvolvimento de 

certas doenças na vida adulta, principalmente daquelas relacionadas a distúrbios 

alimentares, como é o caso da obesidade. 

As doenças crônicas são as que mais matam no Brasil e no mundo. Estudos 

demonstram a relação dessas doenças com IM, caracterizado por uma adaptação 

fisiológica de estresse; como má nutrição intrauterina, baixo peso ao nascer, ganho 

de peso rápido na primeira infância, entre outros. 

Assim, compreender o IM permite melhorar a saúde e qualidade de vida de 

diferentes pontos de observação e aspectos, começando pela gestação e pelo 

período de amamentação, acompanhando o indivíduo em todo o seu 

desenvolvimento até a vida adulta. 

Além disso o presente trabalho contribuirá para o esclarecimento do tema 

entre profissionais da área da saúde, possibilitando a aplicação dos conceitos de IM 

na melhora da qualidade de vida da população. 

Quais são os principais elementos relacionados ao IM que permitem afirmar 

sua contribuição no desenvolvimento da saúde do indivíduo, prevenindo o 

desenvolvimento de doenças crônicas? 

Janelas de oportunidades, caracterizadas nos hábitos nutricionais 

principalmente por meio das experiências nutricionais precoces, são 

responsabilizadas, atualmente, por efeitos duradouros no desenvolvimento de 

doenças, tendo reflexos de maior impacto em seu desenvolvimento e no 

desenvolvimento do indivíduo de maneira geral. Isso se deve ao fato de este período 

representar o momento de maior impacto no desenvolvimento doIM, de forma que 

grande parte dos conceitos e teorias vêm relacionados diretamente ao período de 

amamentação. 



 

 

Existem pesquisas que relacionam este período ao desenvolvimento do 

hipotálamo, área do cérebro responsável, primeiramente, pela regulação do apetite, 

de forma que não é inexplicável a relação que se estabelece entre esta fase do 

desenvolvimento e a obesidade na vida adulta ou sobrepeso verificado na infância. 

Isso porque uma desregulação nutricional na infância pode resultar em replicação de 

adipócitos, uma forma que o organismo em desenvolvimento busca para suprir a 

falta de algum nutriente ou compensar o excesso de outros.  

As privações, mudanças precoces nos hábitos alimentares e demais 

desregulações no IM, podem ocasionar mudanças no gosto e nas preferências 

alimentares, interferindo na predisposição de indivíduos em, ao longo do 

crescimento, experimentar e se adaptar a novos sabores, principalmente quando 

isso significa abrir mão de doces por alimentos amargos ou azedos, condição que 

caracteriza a neofobia, ou medo do novo. 

O destaque dado para o aleitamento materno é um dos pontos mais 

observados em relação ao IM por este motivo, uma vez que é por meio dele que a 

criança entra em contato com uma grande variedade de nutrientes na fase principal 

de desenvolvimento do imprinting, auxiliando, também, no desenvolvimento do 

hipotálamo. É a forma como a mãe pode regular e garantir uma alimentação mais 

balanceada no desenvolvimento do bebê até a infância, dando uma maior tolerância 

a experimentação de novos sabores durante seu crescimento e na vida adulta. 

O objetivo geral é realizar uma pesquisa do material teórico especializado na 

área de forma a evidenciar a relevância da compreensão do conceito de IM na 

prevenção de doenças crônicas. 

Divididos em três, estão os objetivos específicos: Definir Imprinting 

Metabólico; Identificar principais aspectos nutricionais envolvidos com IM; Relacionar 

o IM com desenvolvimento de doenças crônicas. 

O presente trabalho se propôs a desenvolver uma fundamentação teórica 

sobre os elementos e a relevância do IM tendo obtido material para seu escopo por 

meio da aplicação de uma metodologia de pesquisa conhecida como bibliográfica. 

Por meio dessa metodologia analisaram-se diversas obras teóricas de autores 

que abordam o tema. Para tanto, pesquisou-se em livros, periódicos, artigos 

científicos, trabalho de conclusão anteriores, dentre outros a fim de maior esclarecer 

o tema proposto, fundamentar e elucidar conceitos. Pesquisou-se ainda em fontes 



 

 

confiáveis como Scielo a fim de conferir maior confiabilidade ao conteúdo 

apresentado. Ademais, seguindo as orientações existentes para este tipo de 

pesquisa, buscou identificar autores de renome e que possuam estudos consistentes 

para que seja possível entender as discussões que se desenvolvem sobre o tema. 

Foram empregados como critério de busca, o período relativo aos últimos 10 anos, 

porém não podendo deixar de citar alguns mais antigos.Com relação ao método de 

abordagem, o presente trabalho utilizou o método hipotético-dedutivo, por meio do 

qual foi possível investigar o trabalho apresentado e identificar suas regularidades. 

 

 

 



 

 

1 COMPREENDENDO O IMPRINTING METABÓLICO 

 

O ser humano estabelece relações diferenciadas de sustento em comparação 

com a grande maioria das espécies do reino animal, sendo considerado com um ser 

social e tendo a manutenção e desenvolvimento de sua sobrevivência dependente 

das relações de interação em sociedade que estabelece ao longo de sua vida. 

(MOREIRA, 2013) 

Essa relação entre hábitos sociais e sobrevivência da espécie pode ser 

notada logo nos primeiros momentos de vida, em que os principais hábitos são 

estabelecidos com base na observação e assimilação de conhecimento obtido dos 

provedores e progenitores. (MOREIRA, 2013) 

A característica dos indivíduos como ser social é, assim, uma das principais 

responsáveis por oferecer aos seres humanos as bases para que o ambiente de 

sobrevivência seja melhorado por meio de sistemas de controle de posse e 

distribuição de elementos essenciais à sua sobrevivência. (MOREIRA, 2013) 

Nota-se que quando está em análise a questão do IM, um dos fatores que 

devem ser considerados consiste na maneira como os indivíduos são apresentados 

aos alimentos. Ou seja, como estes desenvolvem suas experiências nutricionais. 

Assim, se uma criança é apresentada somente a alimentos que não são saudáveis, 

a tendência é que a continuidade nutricional seja também assim. (CUNHA, 2014) 

Por IM se entende a impressão genética que certos hábitos são capazes de 

inserir na programação genética (BARKER, 1993; HANLEY et al., 2010). A partir do 

nascimento, o ser humano é exposto a diferentes situações, que acabam por 

influenciá-lo organicamente. Isso é possível devido ao espectro dinâmico que o 

código genético possui. 

Acerca do termo imprinting metabólico asseveram Simon, Souza e Souza 

(2009): 

O  termo imprinting  metabólico  descreve  um  fenômeno pelo qual uma 
experiência nutricional precoce, atuando  durante  um  período  crítico  e  
específico  do desenvolvimento, pode acarretar um efeito duradouro, 
persistente ao longo da vida do indivíduo, predispondo-o a determinadas 
doenças. 

 

Os mesmos autores ainda complementam dizendo: 



 

 

 

O aleitamento materno representa uma das experiências nutricionais mais 
precoces do recém-nascido e a composição única do leite materno poderia, 
portanto, estar envolvida  no  processo  de  imprinting  metabólico,  
alterando  o  número  e/ou  tamanho  dos  adipócitos,  ou  induzindo o 
fenômeno de diferenciação metabólica. É possível que os lactentes 
alimentados ao seio materno desenvolvam  mecanismos  eficazes  para  
regular  sua  ingestão energética e a alimentação com a mamadeira. Tais  
mecanismos  poderiam,  por  exemplo,  favorecer  o  desenvolvimento  de  
sobrepeso  por  promover  uma  ingestão excessiva de leite e/ou por 
prejudicar o desenvolvimento dos mecanismos de auto-regulação. 

 

Segundo pesquisas, existe um período no qual o IM é mais presente: os 

primeiros 1.000 dias, que são contados desde a concepção. É nessa janela de 

tempo que as exposições resultam em informações genéticas essenciais para a vida 

do indivíduo. Percebe-se que as recomendações referentes à gravidez e o período 

inicial de vida são orientações que visam evitar problemas durante toda a vida do 

indivíduo.(BARKER, 1993; HANLEY et al., 2010) 

Por contar todo o período desde a concepção, a alimentação da gestante é 

um dos pontos que influenciam o IM. Devido às alterações sofridas para possibilitar 

o desenvolvimento do feto na gestação e, após, gerar o leite, Vonnahme (2015) 

relata que o corpo humano passa por adaptações que tem por objetivo possibilitar o 

alcance nutricional necessário para uma gestação saudável, bem como para um 

aleitamento eficiente. 

Corroboram do entendimento Balaban e Silva (2003): 

 

O aleitamento materno representa uma das experiências nutricionais mais 
precoces do recém-nascido, dando continuidade à nutrição iniciada na vida 
intra-uterina. A composição do leite materno em termos de nutrientes difere 
qualitativa e quantitativamente das fórmulas infantis. Além disso, vários 
fatores bioativos estão presentes no leite humano, entre eles hormônios e 
fatores de crescimento que vão atuar sobre o crescimento, a diferenciação e 
a maturação funcional de órgãos específicos, afetando vários aspectos do 
desenvolvimento 

 

Ainda discorrendo a respeito da questão do IM e a relação do aleitamento 

materno nesse contexto, destaca Albuquerque (2015): 

 

Estudos científicos têm sugerido que as primeiras experiências nutricionais de 
um indivíduo não guardam relações somente com o seu peso quando adulto, 
mas também podem interferir na sua suscetibilidade a determinadas doenças 



 

 

crônicas na fase adulta como a obesidade, hipertensão arterial, doenças 
cardiovasculares e o diabetes tipo 2. Tal fenômeno vem sendo denominado 
imprinting metabólico. Este é compreendido como um fenômeno pelo qual 
uma experiência nutricional precoce, agindo durante um período crítico e 
específico do desenvolvimento humano, pode acarretar um efeito duradouro 
por toda a vida do indivíduo, interferindo na sua suscetibilidade a 
determinadas doença 

 

Pensando sob esta perspectiva, pode-se afirmar que a forma como o 

indivíduo se alimenta nos primeiros anos de sua vida tem influência direta também 

na maneira como este irá se comportar do ponto de vista nutricional e se alimentar 

ao longo do restante de sua vida. 

Sob a ótica de Dewey (2003) restou demonstrado que a obesidade entre as 

crianças que possuem mais de três anos está intimamente relacionadas também a 

forma de amamentação a que foram submetidas. O autor ainda cita dados da OMS 

ao destacar que os indivíduos que foram devidamente amamentados tem 22% 

menos chance de apresentar sobrepeso. 

Quanto a relação a obesidade e os principais fatores relacionados a ela, o IM 

é citado por Balaban e Silva (2004) como um dos fatores que corroboram para sua 

ocorrência. Conforme se verifica da imagem abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Os autores ainda complementam essa ideia ao afirmar: 

 

A composição única do leite materno poderia, portanto, estar implicada no 

processo de IM, alterando, por exemplo, o número e/ou tamanho dos adipócitos ou 

induzindo o fenômeno de diferenciação metabólica. A complexidade da rede 

neuroendócrina que regula o balanço energético, com seus múltiplos integrantes e o 

grande número de fatores bioativos presentes no leite humano, sugere uma 

infinidade de potenciais mecanismos de atuação do leite materno nesse processo. 

Isso posto pode ainda se dizer que é necessário que se precise até que ponto 

o aleitamento materno seria um fator de influência para essa questão, a partir do 

momento em que ele proporcionasse alterações em adipócitos e demais aspectos 

genéticos. Assim, asseveram Balaban e Silva (2004): 

 

Os mecanismos potencialmente envolvidos ainda precisam ser 
esclarecidos. O aleitamento materno envolve diversos aspectos, entre os 
quais a quantidade de alimento ingerido, a composição desse alimento 
(tanto do ponto de vista de nutrientes, quanto de fatores bioativos), a época 
de introdução de alimentos sólidos, o desenvolvimento dos mecanismos 
regulatórios da ingestão alimentar, assim como aspectos comportamentais 
associados à relação mãe-filho e à formação do hábito alimentar da criança. 
O mecanismo de imprinting metabólico é uma explicação atraente. Contudo, 
esse fenômeno requer desdobramentos, a fim de esclarecer a que nível 
atuaria o aleitamento materno, se alterando o número e/ou tamanho dos 
adipócitos, interferindo nos mecanismos regulatórios hipotalâmicos, 
modulando as repostas endócrinas, interferindo na expressão gênica ou 
através de algum outro mecanismo a ser determinado. 

 

A fim de melhor determinar a verdadeira relação entre o estado nutricional 

bem como o tempo de aleitamento materno ao qual está submetido o recém 

nascido, Nascimento (2009) elaborou uma tabela comparativa a qual trazemos a 

ótica do estudo 



 

 

Albuquerque (2015) ainda traz em seu estudo outro gráfico comparativo 

acerca da interferência do aleitamento materno no estado nutricional infantil: 

 

Nota-se, com base nos dados supra trazidos e demais considerações 

pertinentes acerca do IM que esse pode exercer influencia direta tanto na questão 

do desenvolvimento nutricional infantil, quanto na questão da concretização de um 

quadro de obesidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 NUTRIÇÃO EQUILIBRADA NA GESTAÇÃO 

 

Segundo Prentice (2000) e Duggleby (2002), durante a gravidez as 

necessidades nutricionais do corpo mudam, sendo que há um aumento de gasto 

energético. Além disso, segundo os autores, o corpo passa a processar os nutrientes 

de forma diferente nesse período da vida, sendo que são os processos da glicose, 

dos aminoácidos e dos lipídios que mais sofrem alterações. 

Diferentes estudos têm mostrado a importância da nutrição correta pela mãe 

durante todo o período da gestação e da amamentação. Antigamente, existia o 

pensamento no meio acadêmico que independente da nutrição da mãe, o leite 

materno se mantinha inalterado (CARLSON, 2013; MARC et al., 2011). 

Além disso, Hedderson (2006) e Oken (2007) falam sobre a importância da 

nutrição adequada no momento do parto. Uma gestante que não tenha se 

alimentado com os nutrientes necessários de forma adequada sofre de maiores 

chances de riscos no momento do parto, além de problemas de desenvolvimento 

fetal e do IM. 

 Estudos desenvolvidos nas últimas décadas mostram diferentes formas para 

a aplicação e o desenvolvimento nutricional em especial durante a gravidez. Em 

especial, após a constatação da importância do período no IM. Hoje, como 

demonstram Kaiser (2008) e Stotland (2006), o considerado ideal é que haja um 

aumento na ingestão nutricional guiada pelos trimestres, ou seja, um aumento em 

cada trimestre. Porém, as orientações em relação à alimentação devem ser 

realizadas por um profissional adequado. 

Após o nascimento, uma das atitudes que é considerada necessária para um 

desenvolvimento completo da criança, e que também é uma forma de fortalecer o 

recém-nascido, é o aleitamento materno. É sabido da importância desse ato, porém 

ainda há hoje uma série de dúvidas em relação à prática. A OMS recomenda que 

nos primeiros seis meses de vida, a alimentação da criança seja realizada 

exclusivamente pelo aleitamento. 

É impossível desconsiderar que a nutrição é elemento essencial a 

sobrevivência, estabelecendo-se como uma relação intima entre sustento e padrões 

genéticos e desenvolvimento metabólico, sofrendo e causando diferentes 



 

 

desenvolvimentos a depender da carga genética, sexo e idade do indivíduo. 

(BRASIL, 2013) 

A alimentação oferece ao organismo os nutrientes necessários ao 

funcionamento e desenvolvimento de todo o organismo dos indivíduos, sendo muito 

difícil reproduzir com exatidão seus efeitos e processos (BRASIL, 2013). 

A medida que o tema começou a ser mais investigado, a nutrição humana 

passou a ser abordada sob novos focos, estabelecendo relações com a 

epidemiologia por meio de avaliações dos efeitos da alimentação na reorganização e 

na adaptação de pessoas a novos hábitos, de forma que passou-se a constatar a 

possibilidade de se influenciar os organismos, estimulando-o no princípio do 

desenvolvimento e dando início a alterações fisiológicas que agem ao longo de toda 

a vida do indivíduo. (SALGADO, 2011) 

Ademais, é possível se perceber que a influência da nutrição na vida das 

pessoas é um fator capaz de ser responsável pelos problemas que ocorrerão na vida 

adulta. Assim, influências de hipernutrição, desnutrição, por exemplo, podem se 

manifestar na vida adulta se já ocorreram em fases de lactação ou mesmo antes do 

nascimento. (CUNHA, 2014) 

Essas observações fazem com que possamos afirmar que uma grande 

diversidade de doenças ocorre na vida adulta do indivíduo em decorrência de 

eventos nutricionais desregulados no passado, sendo uma consequência das 

adaptações que o organismo acaba por lançar mão para que o indivíduo sobreviva, 

se manifestando como mudanças tanto fisiológicas, quanto morfológicas ou 

metabólicas, fruto das reorganizações biológicas. (CUNHA, 2014) 

Existem vários distúrbios nutricionais que podem ocorrer em razão do meio 

em que a pessoa vive, dos elementos que compõem seu cotidiano. Logo, se ela vive 

em um ambiente que favorece a existência de anormalidades biológicas, as chances 

de resultar em doenças é grande. (CUNHA, 2014) 

Dando seguimento ao estudo, é necessário que se discorra de maneira mais 

ampla a respeito das necessidades nutricionais durante o período de gestação, 

mesmo porque o desenvolvimento fetal está intimamente ligado a uma boa nutrição 

da mulher. 



 

 

Conforme destaca o trecho do Programa Nacional para a Promoção da 

Alimentação Saudável, o qual assevera que a mulher, quando se encontra na fase 

de gravidez, possui necessidades nutricionais que acabam se modificando e 

aumentando a medida em que o feto cresce e se desenvolve. Pensando sob essa 

perspectiva, salienta-se que cada grávida tem um estilo alimentar e necessidades 

distintas, mas que hábitos saudáveis bem como estilo de vida mais natural 

contribuem para que mãe e bebê tenham menos riscos de doenças advindas da má 

nutrição. (PNPAS, 2015) 

Conforme de nota do fragmento supra, cada mulher tem um tipo de nutriente 

que mais faz falta ao seu desenvolvimento e, consequentemente, do bebê. De toda 

forma, o que mais se busca em termos de nutrição da mulher cuida-se de uma 

alimentação mais saudável, de modo que ofereça tanto a mãe quanto bebê 

nutrientes primordiais para uma gestação saudável. 

Mas quais seriam esses nutrientes? E de que forma eles devem ser 

administrados pela gestante a fim de atingir as melhores condições de saúde? 

O Senado Federal lançou uma cartilha a fim de conceder as principais 

orientações nutricionais. Dessa forma, destaca-se a questão das necessidades 

durante a gestação, asseverando que a alimentação saudável deve estar presente 

em todas as fases da vida. Porém, na fase da gravidez ela se faz fundamental tanto 

para a mãe quanto para o bebê, vez que a mãe bem nutrida pode fornecer os 

melhores nutrientes a seu filho, além de estimular condições ideais de 

desenvolvimento do feto.(SENADO FEDERAL, 2015) 

Ainda, o raciocínio da mesma cartilha esclarece que uma má nutrição ainda 

intrauterina é capaz de trazer consequências nutricionais diversas durante toda a 

gravidez, tais como obesidade, hipertensão e diabetes na fase adulta.(SENADO 

FEDERAL, 2015) 

Nesse sentido, percebe-se que, para manter esse ideal de alimentação 

saudável, é indicado que a gestante faça pelo menos três refeições por dia, café, 

almoço e jantar, evite longos períodos sem comer, beba pelo menos 2 litros de água, 

evite ingerir líquidos durante a alimentação, dentre outras tantas orientações de tipos 

alimentícios que devem ser ingeridos. 



 

 

Abordando de maneira mais direta a questão das necessidades e 

recomendações do ponto de vista nutricional, Guimarães e Silva (2003) asseveram 

em seu artigo esses aspectos, além de discorrer a respeito das alterações 

fisiológicas da gestação que fazem com que seja necessária uma nutrição 

diferenciada. Assim, tem-se: 

Na fase gestacional, a intervenção nutricional tem como objetivo a proteção 
e promoção da saúde da gestante e do feto. Nesta fase, a necessidade de 
nutrientes sofre influência de uma série de fatores: fisiológico, psicológico e 
anatômico. As modificações que ocorrem no organismo não refletem 
unicamente na necessidade de energia, mas também de micronutrientes. 
Uma dieta balanceada interfere diretamente no ganho de peso e no 
adequado desenvolvimento fetal. 

 

Prosseguindo com essa perspectiva, pode-se dizer que durante o período de 

gestação, as fases em que são exigidas maiores necessidades energéticas são 

durante o segundo e o terceiro trimestres de gestação. Com isso, é possível que 

ocorram problemas como hiperplasia e hipertrofia celular do feto, o que culmina no 

comprometimento do desenvolvimento do bebê. Assim, a melhor saída para a 

gestante seria ingerir somente o que for totalmente condizente com seu gasto 

energético, estimulando neonatos saudáveis.(GUIMARÃES E SILVA, 2003) 

Analisando a questão da necessidade nutricional na gestação ao longo da 

história insta salientar que em 1920 tinha-se em mente que a gestante deveria 

engordar ao longo da gestão pelo menos de 4 a 6kg para ser considerada saudável. 

Com o passar dos anos essa ideia se modificou, levando em conta o IMC da 

gestante para considerar se ela está ou não saudável em termos de peso. Assim, os 

parâmetros de saúde atuais trazem o reconhecimento de várias necessidades a fim 

de equilibrar o crescimento do feto de maneira natural, bem como visando não trazer 

riscos à saúde da mãe. 

Partindo dessa premissa, a Figura 1 traz a representação do ganho de peso 

em caso de gravidez com os índices saudáveis para tanto: 

 

 

 

 



 

 

Figura 1 – Ganho de peso ideal na gravidez 

 

Fonte:National Research Council Committeeto Reexamine, 2009. 

 

Nota-se, portanto, que as necessidades nutricionais na gestação aumentam 

consideravelmente, em razão da própria condição da mulher. Entretanto, quando a 

quantidade exata de nutrientes que cada mulher irá necessitar e quais hábitos 

deverá manter, são específicos de cada gestante. Pode se ressaltar uma 

alimentação saudável como base atrelado ao controle de ganho de peso, visando 

saúde tanto da mãe quanto do bebê. 



 

 

3 O PAPEL DO IM NA QUALIDADE DE VIDA 

 

A impressão metabólica, também chamada IM, aparece como ponto de 

grande relevância para as avaliações da qualidade de vida do indivíduo, sendo que 

ele é o elemento que permite analisar a relação que se estabelece entre a má 

nutrição em períodos chave para o desenvolvimento do organismo e doenças que 

podem se manifestar no futuro. (GARLINI, 2014) 

No entanto, determinar essas relações e causas não é algo simples ou fácil, 

de forma que muito ainda está sendo pesquisado tomando como principal base de 

avaliação elementos bioquímicos verificados nessas alterações do organismo. 

(GARLINI, 2014) 

Assim, ao longo do desenvolvimento do indivíduo são verificados diferentes 

resultados, podendo eles serem positivos ou negativos em relação a propensão de 

doenças na vida adulta, ainda que seja considerado um ponto positivo a percepção 

de que as funções do organismo podem se adaptar e desenvolver para reagir a 

adversidades e novas condições que podem se apresentar. (CUNHA, 2014) 

Hanson e Kritchesky (2009) verificaram, em estudos sobre o IM resultante de 

mudanças nutricionais, que ocorre uma reprogramação fisiológica em casos onde o 

estado nutricional na gestação é alterado, colocando as mudanças nutricionais como 

indutores dessa nova programação que se apresentou em experiências com 

animais. 

Ainda que os estudos na área sejam poucos, existem evidências de grande 

peso de que os processos de IM podem ser notados em casos de desnutrição e 

hipernutrição, resultando em diversos problemas futuros, principalmente quando 

ocorrem no período de lactação. (GARLINI, 2014) 

É necessário sempre lembrar que a alimentação do indivíduo em seus 

primeiros momentos de vida está submetida as decisões dos pais, responsáveis 

pelas decisões de como e quando as crianças serão alimentadas. Essa interação 

entre filhos e pais, mais do que impactar os nutrientes absorvidos pelas crianças, é 

responsável, como afirmam Simon et al. (2009), Heitor et al. (2011) e Estima (2011), 

é elemento de grande importância na formação dos hábitos alimentares que o 

indivíduo carregará para o resto de sua vida. 



 

 

Heitor et al. (2011) ainda acrescenta que esses hábitos influenciados pelos 

pais são determinantes na decisão por uma alimentação baseada em produtos 

industrializados, ainda que considere também as influencias sociais, como as 

propagandas. 

Simon et al. (2009), Baker et al (2002) e Waterland ainda acrescentam que os 

efeitos do IM, como relação entre o desenvolvimento desses hábitos alimentares 

voltados para produtos industrializados, principalmente de maneira precoce e em 

períodos críticos do desenvolvimento do organismo do indivíduo, causam maior 

suscetibilidade a uma gama de doenças que podem aparecer ao longo de toda a 

vida do indivíduo. 

O IM pode ser mais bem observado, principalmente, em relação ao período 

de amamentação, primeiro período da alimentação do indivíduo e de grande 

importância na absorção de nutrientes, desenvolvimento de anticorpos e diversos 

outros elementos essenciais ao desenvolvimento da criança. (GARLINI, 2014) 

É por este motivo que os hábitos alimentares desenvolvidos neste período 

têm tanta importância e impactam tão profundamente no desenvolvimento humano, 

de forma que a autorregulação da fome e da saciedade determina o 

desenvolvimento no tempo certo ou precoce de novos hábitos alimentares. 

(GARLINI, 2014) 

Abdelaziz e Porto (2012) afirmam que fornecer fórmulas infantis, que tem 

composição rica em carboidratos e gorduras com pouca importância nutricional, é 

um fator de impacto negativo no IM, podendo levar a criança a uma predisposição ao 

sobrepeso, uma vez que a autorregulação é prejudicada por esses compostos ou 

pelo fato de a criança acabar por ingerir uma quantidade excessiva de leite. 

Simon, Souza e Souza (2009) ainda acrescentam que no primeiro ano de 

vida, a criança está formatando e desenvolvendo seus hábitos alimentares, 

recomendando que alimentos com açúcar e alimentos processados sejam evitados, 

podendo, também, causar sobrepeso e resultar em obesidade na vida adulta. 

Uma vez que consideramos que a formação do feto e, consequentemente, a 

saúde da criança depende de uma gestação saudável é necessário, como afirmam 

Parizzi e Fonseca (2010), compreender que mesmo uma gestante saudável passa 

por uma série de adaptações fisiológicas que auxiliam na garantia do crescimento e 



 

 

desenvolvimento do feto por meio do estabelecimento de reservas biológicas 

necessárias para o parto, para a recuperação posterior à ele e para a lactação, de 

forma que a alimentação da gestante interfere no IM da criança por interferir no 

período de lactação. 

Antes da lactação, ainda no período intrauterino, ocorrem as condições 

essenciais para determinar o estado de saúde do indivíduo, sendo considerado por 

diversos teóricos como uma janela de oportunidade para a construção de uma 

sociedade mais saudável. (GARLINI, 2014) 

Crivellaro (2015) acrescenta que o balanceamento da alimentação deve 

acontecer no início da vida, período em que as condições têm maiores chances de 

afetar o desenvolvimento neurocognitivo, o crescimento, o desenvolvimento de 

comorbidades e de várias outras doenças ao longo dos anos de vida dos indivíduos. 

De acordo com o autor: 

Um exemplo da influência da nutrição no início da vida e seu impacto para a 
idade adulta é o papel protetor da amamentação na prevenção do ganho de 
peso excessivo. Bebês amamentados e não expostos ao consumo 
exagerado de proteínas no primeiro ano de vida tem 25% menos chance de 
serem obesos mais tarde. O leite materno é um alimento perfeitamente 
equilibrado para o bebê, com conteúdo proteico ideal para sua necessidade. 

 

A observação do IM, principalmente em consideração a relação entre 

aleitamento materno e doenças como a obesidade, não é recente, mas tem ganhado 

cada vez mais força entre os debates da área, mantendo-se uma discussão sempre 

atual pela necessidade em se investigar formas de garantir melhores condições de 

qualidade de vida e melhora na saúde da população (BALABAN E SILVA, 2007). 

Em relação ao IM, o aleitamento exclusivo nos primeiros meses de vida é 

associado à prevenção de diferentes doenças sérias. É por isso que muitas 

organizações buscam incentivar e mostrar a importância do aleitamento materno na 

vida das crianças e sua influência em todo o desenvolvimento humano. 

Um dos temas mais investigados pelos autores é a relação entre a obesidade 

e o IM. Arenz (2004), Koletzko et al. (2009), Araújo, Beserra e Chaves (2006), entre 

outros, mostraram em seus estudos a relação entre a presença de obesidade em 

diferentes fases da vida e o aleitamento materno. Nas pesquisas, os indivíduos que 

não passaram pelo processo de aleitamento exclusivo nos seis primeiros meses 

apresentaram um número maior de casos de obesidade no grupo de estudo. 



 

 

Segundo Balaban e Silva (2007): 

 

A composição única do leite materno poderia, portanto, estar implicada no 
processo de imprinting metabólico, alterando, por exemplo, o número e/ou 
tamanho dos adipócitos ou induzindo o fenômeno de diferenciação 
metabólica. 

 

A ideia doIM e o aleitamento materno tem ganhado muito espaço, pois tem 

sido considerados e relacionados pela grande diferença de composição, quantidade 

e qualidade dos nutrientes quando se compara o leite materno e as fórmulas infantis 

(SIMON; DE SOUZA; DE SOUZA, 2009). 

A questão do controle dos pais na alimentação da criança também tem sido 

muito debatida por poder ocasionar prejuízos e atrasos na autoregulação da ingesta 

energética da criança, uma vez que elementos externos podem, muitas vezes, 

causar interferências significativas e se sobrepor a elementos internos ao organismo 

da criança, como a sensação de fome ou de saciedade. (SIMON; DE SOUZA; DE 

SOUZA, 2009). 

Em certa medida, a alimentação por meio de mamadeira seria positiva por 

oferecer à criança certa independência dos pais, mas causaria danos ao imprinting, 

dando condições para que a criança ingerisse uma quantidade excessiva de leite, 

pelo prejuízo ao desenvolvimento de mecanismo de autoregulação, por 

consequência, causasse uma predisposição ao sobrepeso. (SIMON; DE SOUZA; DE 

SOUZA, 2009). 

Assim, podemos perceber que o IM tem grande relevância por ser o principal 

responsável por auxiliar o organismo do indivíduo em seu período inicial de 

desenvolvimento, garantindo o desenvolvimento saudável para que o próprio 

organismo se proteja e seja possível evitar o desenvolvimento de diversas 

predisposições a doenças, principalmente doenças associadas a distúrbios 

alimentares, como é o caso da obesidade. (SIMON; DE SOUZA; DE SOUZA, 2009). 

Balaban e Silva (2007) ainda acrescentam que: 

 

O mecanismo de imprinting metabólico é uma explicação atraente. Contudo, 
esse fenômeno requer desdobramentos, a fim de esclarecer a que nível 
atuaria o aleitamento materno, se alterando o número e/ou tamanho dos 
adipócitos, interferindo nos mecanismos regulatórios hipotalâmicos, 
modulando as repostas endócrinas, interferindo na expressão gênica ou 
através de algum outro mecanismo a ser determinado. 



 

 

 

De acordo com o que afirmam os autores é possível constatar, não apenas 

para o caso da obesidade, mas para os estudos sobre IM em geral, mesmo que a 

literatura especializada aponte para uma grande diversidade de doenças crônicas 

que possivelmente tem relação com o desenvolvimento de hábitos alimentares nos 

primeiros anos de vida, o IM ainda é um tema pouco investigado e comprovado, de 

forma que pesquisas na área ainda são essenciais. (BALABAN E SILVA, 2007). 

Sabe-se que a obesidade pode ocorrer por diversos motivos diferentes, que 

vão desde uma predisposição até alimentação inadequada e também problemas de 

saúde cruzado. Assim, estudar e conhecer a influência do IM nessa em outras 

doenças é essencial para que se desenvolvam novos métodos de atuação, 

possibilitando a melhoria geral da saúde dos envolvidos. Dessa forma, percebe-se 

que há um aumento no interesse dos pesquisadores em entender como o IM 

funciona realmente nos indivíduos. 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista que a obesidade já apresenta situações mórbidas, além de 

estar crescendo consideravelmente hoje em dia, e que seu tratamento tem se 

mostrado cada vez mais complicado, é preciso se encontrar formas de a prevenir. 

Entretanto, as formas mais simples, que contém custos financeiros mais baixos e 

menos efeitos colaterais devem ser colocadas em primeiro lugar. 

A teoria que relaciona a não obesidade ao aleitamento materno conta com 

provas médicas seu favor, assim como a legitimidade biológica. Entretanto, certas 

pesquisas ainda não concordam com tal teoria. Mas, se ela for realmente legitimada, 

se apresentará como um dos pontos positivos do aleitamento materno, além de ser 

uma vantagem contra a obesidade. Outro ponto que dificulta a decisão de ser crer 

ou não na teoria são as divergências que elas contêm em relação aos conceitos. 

Mais um questão levantada aqui é o fato de que os procedimentos que estão 

envolvidos nesta ocorrência do imprinting ainda não foram bem explicados, uma vez 

que o aleitamento materno possui muitas características, como por exemplo qual a 

porção de mantimentos que foi comida, os componentes destes mantimentos, o 

momento da ingestão de mantimentos sólidos, como se dá a ingestão da pessoa, as 

características comportamentais entre a mãe e o filho, além de contar também como 

se dá as práticas alimentares da criança. 

O processo de IM seria um fundamento adequado para a não obesidade. 

Entretanto, esse processo precisa de um desenvolvimento, com o intuito de se 

explicar em que medida estaria ligado ao aleitamento materno, se pode ou não 

mudar os tecidos adiposos, alterando os processos que regulam o hipotálamo, 

afetando o feedback endócrino, as respostas dos genes, ou qualquer outro processo 

específico e ainda desconhecido. 

A obesidade possui diversas causas e consequências mais variadas ainda, 

portanto, e tornou um problema sério para os pediatras e para todos aqueles que se 

dedicam seu trabalho às crianças, criando a forma de se fazer com que se crie 

formas para prevenir os resultados da obesidade a longo prazo, seja psicossocial ou 

organicamente falando. 

Entende-se que a fase que uma criança pode estar em risco é aos quatro 

anos, pois nesse ponto ela já tem a liberdade de escolher o que quer comer, 



 

 

escolhendo na maioria das vezes aqueles alimentos que não são interessantes à 

saúde. As crianças que fazem parte da classe média à classe alta são aquelas que 

mais sofrem com este problema, uma vez que estão suscetíveis às propagandas 

televisivas, e portanto, possuem mais acesso aos alimentos menos nutritivos como 

lanches, biscoitos e danones. Outro problema grave é o tempo que essas crianças 

gastam na frente de um computador ou televisão, e acabam se tornando 

sedentárias. 

Os alimentos que levam uma quantidade exagerada de açúcar em sua 

composição podem se tornar danosos apenas no processo de aleitamento materno 

exclusivo e para aquelas crianças com aproximadamente 12 meses, tendo em vista 

que ao se utilizar açúcar na nutrição dessas crianças, pode ser possível que o 

consumo de açúcar feito por elas após essa cidade venha aumentar. Alguns 

alimentos como achocolatados, bolachas e derivados com sabores artificias fazem 

com que o paladar das crianças viciem em açúcar, aumentando as calorias 

ingeridas, causando a obesidade, e trazendo problemas futuros.  

As mães que trabalham dentro da própria casa conseguem equilibrar melhor 

a alimentação dos filhos. Logo, os filhos daquelas que trabalham fora, acabam 

aumentando o risco de obesidade. Um bom exemplo disso é o fato de que uma 

criança, cuja mãe trabalha fora, costuma jantar na creche ou escola, mas ao chegar 

em casa acaba comendo mais uma vez com os pais, aumentando as calorias 

ingeridas. Outro problema é quando os pais, em uma tentativa de compensar a 

ausência durante o dia, decidem permitir que a crianças coma o que quiser, 

aumentando, mais uma vez os níveis de açúcar no organismo. 

A relação entre o sobrepeso de uma criança com o de seus pais pode ser 

encontrada não somente nas questões genéticas, mas também nos costumes 

alimentares os pais e na falta de preocupação em se manter em um peso ideal, que 

pode passar para criança juntamente com o costume de ingerir muitos fastfoods, ou 

comidas que não são adequadas à saúde, como muitas calorias. Entretanto, não 

existem pesquisas confiáveis dentre os estudos deste tema, que ligasse a obesidade 

dos pais e das crianças, situação que dificulta ainda mais o trabalho.  

Conclui-se então que, o aleitamento materno possui diversas qualidades e 

pontos positivos para a criança, e ainda pode protege-la da obesidade durante um 

longo período, mesmo que esta criança não seja pertencente da classe alta ou 



 

 

média, possua um estado nutricional mais crítico e que seus pais não tenham alta 

escolaridade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REFERÊNCIAS 

ABDELAZIZ, T. V. M.; PORTO, C. G. A. Aleitamento Materno: Ação Preventiva 
contra a obesidade Infantil. Dissertação de Trabalho de Conclusão de Curso. Porto 
Nacional, 2012. 

ALBUQUERQUE, Janecléssia Andrade de. A interface da prática do aleitamento 
materno com a situação nutricional infantil. 2015. Disponível em: 
http://rei.biblioteca.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/959/1/JAA22062015.pdf. 
Acesso em: set.2017. 

ALLISON, J. W.; ELIA, B. M. Cardiovascular and renal benefits of dry bean and 
soybean intake.A. J. ofClin. Nutr., 1999, n 70, p: 464-474. 

ALMEIDA, L.; SOUZA, E. Alterações do sistema músculo-esquelético e suas 
implicações. In: Fisioterapia aplicada à obstetrícia – Aspectos de ginecologia e 
neonatologia. 3.ed. Rio de Janeiro: Medsi, 2002; 547p. 

ARAÚJO, M.F.M.; Beserra, E.P.; Chaves, E.S. O papel da 
amamentaçãoineficaznagênese da obesidadeinfantil: um aspecto para a 
investigação de enfermagem. Acta Paul Enferm. Vol. 19. Núm. 4. p.450-5. 2006. 

ARENZ S, Ruckerl R, Koletzko B, Von Kries R. Breast-feeding and childhood 
obesity - a systematic review.Int J ObesMetabDisord. 2004 Oct;28(10):1247-56. 

BAKER, S. S.; MOTIL, K. J.; HEYMAN, M. B. Research agenda for pediatric 
gastroenterology, hepatology and nutrition: Nutrition and obesity: Report of the 
North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition for 
the Children’s Digestive Health and Nutrition Foundation. J PediatrGastroenterol 
Nutr. 2002; 35 Suppl3:S281-5. 

BALABAN, G.; SILVA, G. A. P. Efeito protetor do aleitamento materno contra a 
obesidade infantil.J. Pediatr., v. 80, n. 1, p. 7-16, 2007. 

BARKER DJP. Fetal origins of coronary heart disease. Br Heart J. 1993 
Mar;69(3):195-6. 

BARKER H. G.; BOMBONATO, P. P. Quantification of connective tissue in dogs 
cardiac muscle.Braz J Vet Res An Sci , 1998, n 40, p:108-16. 

BIRCH, L. L.; FISHER, J. O. Development of eating behaviors among children 
and adolescents.Pediatrics 1998; 101: 539-49 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva.Glossário temático: alimentação 
e nutrição / Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Secretaria de Atenção à 
Saúde. 2. ed., 2. reimpr. – Brasília : Ministério da Saúde, 2013. 
 



 

 

CARLSON SE, Colombo J, Gajewski BJ, Gustafson KM, Mundy D, Yeast J, et al. 
DHA supplementationandpregnancyoutcomes. Am J Clin Nutr. 2013 
Apr;97(4):808-15. 

CRIVELLARO, C. E. Mil dias de oportunidades. 2015. Disponível em: 
<http://pediatriacrescersaudavel.com.br/site/paginas-detalhes/1042-mil-dias-de-
oportunidades->. Acesso em: 28 abr. 2017. 

CUNHA, Luana Francieli da. A importância de uma alimentação adequada na 
educação infantil. 2014. 

DEMO, P. Educar pela pesquisa. 5 ed. Campinas: Autores Associados, 2002. 

DEWEY KG. Isbreastfeedingprotectiveagainstchildobesity? J Hum Lact.2003;19:9-
18. 
 
DUGGLEBY SL, Jackson AA. Protein, amino 
acidandnitrogenmetabolismduringpregnancy: 
howmightthemothermeettheneedsofherfetus?CurrOpinCliNutrMetabCare. 
2002;5:503-9. 

ESTIMA, C. C. P.; PHILIPPI, S. T.; ARAKI, E. L.; LEAL, G. V. S.; MARTINEZ, M. F.; 
ALVARENGA, M. S. Beverage and soft drink consumption by adolescents from 
a public school.Rev. paul. pediatr. vol.29 no.1 São Paulo Jan./Mar. 2011. 

 
GARLINI, Luíza Matos. Aleitamento materno: relação com o excesso de peso na 
infância. RBONE-Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento, v. 8, 
n. 48, p. 4, 2014. 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social / Antonio Carlos Gil. - 6. ed. - 
São Paulo: Atlas, 2008. Disponível em: 
<https://ayanrafael.files.wordpress.com/2011/08/gil-a-c-mc3a9todos-e-tc3a9cnicas-
de-pesquisa-social.pdf>. Acessoem: 28 abr. 2017. 

GUIMARÃES, Andrea Fraga; SILVA, Sandra Maria CheminSeabra 
da.Necessidades e recomendaçõesnutricionaisnagestãção. Disponívelem: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/is_digital/is_0403/pdf/IS23(4)120.pdf. Acessoem: 
out.2017. 

HAMOSH, M. Bioactive factors in human milk.PediatrClin North Am 2001; 48: 1-19 

HANLEY, B.; DIJANE, J.; FEWTRELL, M.; GRYNBERG, A.; HUMMEL, S.; JUNIEN, 
C.; et al. Metabolic imprinting, programming and epigenetics - a review of 
presente priorities and future oportunities. Br J Nutr. 2010 Jul; 104 Suppl1:S1-25. 

HANSON B.V.; KRITCHEVSKY, D. Phytochemicals and cardiovascular disease: 
A statement for healthcare professionals from the Am. Heart Ass.. Circ., 2009, n 95, 
p: 2591-2593. 



 

 

HEDDERSON MM, Weiss NS, Sacks DA, Pettitt DJ, Selby JV, Quesenberry CP, et 
al. Pregnancyweightgainandriskof neonatal complications: macrosomia, 
hypoglycemiaandhyperbilirubinemia.ObstetGynecol2006;108:1153-61. 

HEITOR, S. F. D.; RODRIGUES, L. R.; SANTIAGO, L. B. Introdução de alimentos 
supérfluos no primeiro ano de vida e as repercussões 
nutricionais.CiencCuidSaude 2011 Jul/Set; 10(3):430-436. 

HOFFMAN, D. J.; SAWAYA, A. L.; VERRESCHI, I.; TUCKER, K. L.; ROBERTS, S. 
B. Why are nutritionally stunted children at increased risk of obesity? Studies of 
metabolic rate and fat oxidation in shantytown children from São Paulo, Brazil. Am J 
Clin Nutr. 2000;72:702-7. 

INSTITUTE OF, M. and I.O.M.P.W.G. 
NationalResearchCouncilCommitteetoReexamine,TheNational Academies 
Collection: ReportsfundedbyNationalInstitutesof Health, in 
WeightGainDuringPregnancy: ReexaminingtheGuidelines, K.M. Rasmussen and A.L.  

Yaktine,  Editors.  2009,  National  Academies  Press  (US),  
NationalAcademyofSciences: Washington (DC) 

KAISER L, Allen LH; American DieteticAssociation. Position ofthe American 
DieteticAssociation: nutritionandlifestyle for a healthypregnancyoutcome. J Am 
Diet Assoc. 2008;108:553-61. 

KOLETZKO B, von Kries R, Monasterolo RC, Subías JE, Scaglioni S, Giovannini M, 
et al. Infantfeedingand later obesityrisk.AdvExpMed Biol. 2009;646:15-29. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia.6 ed. São 
Paulo: Atlas, 2009. 

LANGLAY – EVANS, M.; MARTINEZ-TORRES, C.; RENZY, M. Ferritin iron 
absorption in man.Blood, 2001, n 45, p: 689 -98. 

LUCAS, E. A. et al. Flaxseed improves lipid profile without altering biomarkers 
of bone metabolism in postmenopausal women.J Clin Endocrinol Metab, EUA, 
1999, v 87, n 

MARC I, Plourde M, Lucas M, Sterescu A, Piedboeuf B, Dufresne A, et al. Early 
docosahexaenoic acid supplementation of mothers during lactation leads to 
high plasma concentrations in very preterm infants. J Nutr. 2011 Feb;141(2):231-
6. 4, p: 1527-1532. 

MOREIRA, Márcio Borges. Comportamento e práticas culturais. Brasília: Instituto 
Walden4, 2013. 
NASCIMENTO (2009). DisciplinarumScientia. Série: Ciências da Saúde, Santa 
Maria, v. 10, n. 1, p. 19- 30, 2009. 
 



 

 

OKEN E, TaverasEM, Kleinman KP, Rich-Edwards JW, Gillman MW. 
Gestationalweightgainandchildadiposityat age 3 years.Am J 
ObstetGynecol2007;196:322. e1-8. 

OSMOND, J. Cardiovascular risk scores in relation to social deprivation and 
ethnicity.Circulation ,1993, n 115, v 8 , p: 31-8. 

PARIZZI, M. R.; FONSECA, J. G. M. Nutrição na gravidez e na lactação. Rev. 
Med. Minas Gerais, 2010; 20(3): 341-353. 

PRENTICE AM, Goldberg GR. Energy adaptations in humanpregnancy: 
limitsandlong-termconsequences.Am J ClinNutr 2000;71(5 Suppl):1226S-32S. 

PROGRAMA NACIONAL PARA A PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL. 
Alimentação e nutrição na gravidez. Disponível em: 
https://www.alimentacaosaudavel.dgs.pt/activeapp/wp-
content/files_mf/1444899925Alimentacaoenutricaonagravidez.pdf. Acesso em: 
out.2017. 

SALGADO, JocelemMastrodi. Os novos rumos da nutrição humana no século 
XXI. Disponível em: http://www.revista-fi.com/materias/195.pdf. Acesso em 
mai.2017. 
 
SENADO FEDERAL. Orientações nutricionais: da gestação à primeira 
infância.Disponível em: https://www12.senado.leg.br/institucional/programas/pro-
equidade/pdf/cartilha-orientacoes-nutricionais-da-gestacao-a-primeira-infancia. 
Acesso em: out.2017. 

SIMON, V. G. N.; SOUZA, J. M. P. DE; SOUZA, S. B. de. Aleitamento materno, 
alimentação complementar, sobrepeso e obesidade em pré-escolares.Rev 
SaúdePública. 2009; 43(1): 60-9. 

STOTLAND NE, Cheng YW, Hopkins LM, Caughey AB. Gestational weight gain 
and adverse neonatal outcome among term infants. ObstetGynecol 2006;108(3 
Pt1):635-43. 

VONNAHME KA, Lemley CO, Caton JS, Meyer AM. Impacts of maternal nutrition 
on vascularity of nutrient transferring tissues during gestation and lactation. 
Nutrients. 2015 May 13;7(5):3497-3523. 

WATERLAND, R. A.; GARZA, C. Potential mechanisms of metabolic imprinting 
that lead to chronic disease. Am J ClinNutr. 1999; 69:179-97. 

_____________________________. Potential for metabolic imprinting by 
nutritional perturbation of epigenetic gene regulation.Public Health 
IssuesInfantChild Nutr. 2002;48:317-33. 


