PREVENÇÃO CONTRA A OBESIDADE INFANTIL PELO
ALEITAMENTO MATERNO
OLIVEIRA, Thaynara de Jesus Freitas¹
Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva - SP – FAIT

ALMEIDA, Maria Clara de²
Docente do curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências
Sociais e Agrárias de Itapeva - SP – FAIT

RESUMO
O aleitamento materno é uma terapia de defesa natural do organismo contra diversas patologias.
Estudos evidenciam esse fato, apresentando as diversas vantagens a favor do aleitamento materno
materna. Atualmente, observa-se um aumento nos casos de obesidade da população mundial, em
todas as faixas etárias incluso em crianças. Fatores genéticos também podem influenciar na
incidência de novos casos. O presente artigo teve como objetivo identificar uma relação protetora
entre a aleitamento materno infantil contra a obesidade. A metodologia aplicada foi a de levantamento
bibliográfico, utilizando como base artigos do banco de dados da Scielo. Ficou concluído que a
aleitamento materno além dos benefícios nutricionais necessários para um bom desenvolvimento,
aumentar o vínculo entre mãe e filho, proporciona uma proteção conta a obesidade, sendo uma forma
mais simples, eficaz e gratuita para combate dessa enfermidade.
Palavras chave: amamentação, sobrepeso, nutrição, criança
Linha de pesquisa: Cuidados em saúde da criança

ABSTRACT
Breastfeeding is a body's natural defense therapy against various pathologies. Studies show this fact,
presenting the several advantages in favor of breastfeeding. Currently, there is an increase in cases of
obesity in the world population, in all age groups included in children. Genetic factors may also
influence the incidence of new cases. This article aimed to identify a protective relationship between
breastfeeding against obesity. The methodology applied was the bibliographic survey, based on
articles from the Scielo database. It was concluded that breastfeeding in addition to the nutritional
benefits necessary for a good development, increasing the bond between mother and child, provides
protection against obesity, being a simpler, effective and free way to combat this disease.
Keywords: breastfeeding, overweight, nutrition, children.

1. INTRODUÇÃO

Recentemente, é observado uma crescente na obesidade da população
mundial, em todas as idades incluso em crianças (SILVEIRA et al., 2014).Na
América do norte, essa doença atinge 23,5% dos jovens e crianças (WILHELM;
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LIMA; SCHIRMER, 2007). Em nosso país, ouve um relato que crianças acima dos 4
anos e adolescentes do sexo masculino de classes sociais mais altas possuem
cerca de 10% de incidência de obesidade, número que é reduzido a 2,5% em
classes sociais mais baixas(WILHELM; LIMA; SCHIRMER, 2007). Em crianças de
até 4 anos, esse número chega próximo a casa dos 18% em alunos de classe alta e
10% em alunos de baixa renda. (SOUSA et al., 2017)
O dobro das crianças obesas se torna adultos obesos comparado com
crianças não obesas. Uma a cada três crianças de até seis anos e uma a cada duas
de crianças na idade escolar que são obesas, tornam se adultos obesos (LACERDA
et al., 2014)
A obesidade na infância gera problemas que são observados a longo e a
curto período. Primeiramente notamos os problemas ortopédicos, de respiração,
diabetes mellitus tipo II, dislipidemias e hipertensão, sem falar desordens
psicológicas (PEREIRA E AZEREDO, 2019).A taxa de mortalidade por um longo
período da doença tem sofrido um aumento em todas as causas ocasionadas
pela obesidade em indivíduos que foram obesos na infância e na adolescência
(FRANCIS, 2015).
A prevalência da obesidade vem aumentando, pois, essa doença é de
nível crônico, de tratamento muito dificultado e medidas preventivas devem ser
adotadas (PEREIRA E AZEREDO, 2019). Medidas sem efeitos adversos,
simples e de custo diminuído, são de melhor escolha e mais efetivas, dentre
essas medidas encontra o aleitamento materno (NASCIMENTO et. al, 2016).
A Obesidade é uma patologia muito grave, que afeta milhões de pessoas
no mundo todo, onde o aleitamento materno pode ser um grande aliado na
batalha contra esse problema de saúde pública (FRANCIS, 2015).

O presente artigo teve como objetivo identificar uma relação protetora entre
o aleitamento materno contra a obesidade.
Trata se de uma revisão bibliográfica de caráter descritivo, qualitativo,
onde foi utilizados artigos da base de dados da Scielo, LILACS, Medline e
CINAHL datados de 1976 até 2018. Esse artigo foi escrito no período de agosto
de 2019 até setembro de 2019.
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2. DESENVOLVIMENTO

OBESIDADE: DIVERSAS CAUSAS

2.1

A obesidade é uma patologia causada por múltiplos fatores, sendo eles
fatores ambientais e genéticos tais como descrito na figura abaixo (Figura 1).
Nota-se um traço familiar, de modo que filhos de pais com obesidade possuem
um risco aumentado de ser obesos (PEREIRA E AZEREDO, 2019). Porém, não
é uma tarefa fácil avaliar quando a contribuição é genética ou ambiental, pois,
além da herança genética herdada, os filhos também compactuam dos
costumes alimentares e das atividades físicas dos pais (NASCIMENTO et. al,
2016).
Figura 1 – Causas da obesidade.

Fonte: NASCIMENTO et. al, (2016).

Aparentemente existe uma predisposição genética a variar dos fatores
ambientais, porém há evidências que certas condições de ambiente atuam
durante um período crucial do desenvolvimento, podendo causar alterações na
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expressão de determinados genes (FRANCIS, 2015).
As primeiras alimentações da pessoa podem influenciar na disposição
para determinadas doenças na fase adulta, dentre elas a obesidade (MIRANDA;
NAVARRO, 2016)
A energia ingerida em quantidade elevada e o gasto em quantidade baixa
são apontados como as principais causas da obesidade. (CARDOSO, 2010)
A obesidade na criança é um fenótipo de variadas patologias,
majoritariamente não identificadas (LEITNER, 2014).
A obesidade é o resultado de uma interação de vários genes, existem 15
cromossomos relacionados aos traços da obesidade humana (peso, gordura
etc.) 7 genes embutidos nesses cromossomos são responsáveis por problemas
genéticos relacionados à obesidade (PEREIRA e LANG, 2018).
Uma mutação no gene receptor do MC4R (melanocortina) é a principal
causa genética de obesidade em humanos(PEREIRA e LANG, 2018).

1.1

BATALHA DO ALEITAMENTO MATERNOCONTRA A OBESIDADE
Estudos de prevalência de obesidade ou sobrepeso são mais valorizados

do que os estudos do índice de massa corpórea, pois esse avalia o peso de
uma maneira genérica, sem levar em consideração as variantes genéticas de
cada indivíduo (NASCIMENTO et. al, 2016).
Um estudo realizado na Suécia em 781 adolescentes, relatou que 85%
dos jovens que receberam mais de três meses de leite materno, possuem
menores taxas de obesidade e sobrepeso(ROCHA et al., 2017)
Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, com a participação de mais
de 2500 crianças com média de 4 anos de idade relatou que, crianças que
tiveram aleitamento materno por mais de 3 meses, possuíam apenas 15% de
incidência de sobrepeso e 5% de incidência de obesidade, para crianças que
não foram amamentadas, esses números subiam para 25% de sobrepeso, e
12,5% de obesidade (STADLER et al., 2016).
Um senso realizado na Escócia com cerca de 30 mil crianças com idade
REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 1. Maio, 2020.

média de 3 anos e meio notou se uma considerável diferença em incidência de
obesidade em crianças que receberam leite materno até 3 meses e crianças que
receberam fórmulas infantis, chegando a quase 10 pontos percentuais de
diferenças, e mesmo quando a análise foi realizada em diferentes classes
econômicas, a situação se repetiu. (AZEVEDO E BRITO, 2013).
O leite materno, é capaz de controlar tanto a obesidade quanto a
desnutrição, devido a esse fato, estudos realizados através do IMC médio
tornam – se obsoletos, pois não apresentam uma real informação quanto a
incidência de obesidade (NASCIMENTO et. al, 2016).

1.2

ALEITAMENTO MATERNOE SUA ATIVIDADE METABÓLICA

Experimentos e pesquisas em animais sugerem que as primeiras
experiências nutritivas do ser vivo podem determinar a sua suscetibilidade a
doenças crônicas na fase adulta, tal qual a obesidade (BELLODI, 2018).
Segundo Ravelli e sua equipe, nos anos finais da segunda guerra
mundial, jovens nascidos na Holanda de 19 anos, cuja suas respectivas mães
foram submetidas a condições de desnutrição no primeiro semestre de
gestação, apresentaram uma taxa de incidência de sobrepeso quase 3 vezes
maior que em crianças que as mães não foram submetidas a essa situação.
Esse fato é explicado que esses jovens sofreram uma privação de nutrientes
essenciais durante o período de formação de seus hipotálamos, tendo seu
desenvolvimento prejudicado alterando assim a regulação de apetite. Quando a
situação de privação ocorreu nos últimos 3 meses de gestação ou nos primeiros
5 meses do nascimento, essa incidência cai para 40%, pois a privação
nutricional ocorreu em um período onde o hipotálamo já estava formado, mas a
prevalência ainda elevada é justificada pois a privação ocorreu durante o
período de replicação dos adipócitos (Ravelli et al, 1976).
O aleitamento materno é a primeira experiência nutricional do bebê,
continuando a nutrição do ventre materno (PEREIRA E AZEREDO, 2019, 2017).
O leite

materno

e o líquido

amniótico

possuem

características
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semelhantes, confirmando o conceito de continuidade do crescimento intra e

extrauterino (FERNANDES; RUDEK; SOUTO, 2015).
Nutrientes presentes no líquido amniótico e no leite materno atuam no
processo de adaptação do sistema gastrointestinal (PEREIRA e LANG, 2018).
O leite materno é notoriamente diferente das fórmulas infantis, além dos
fatores biológicos presentes que influenciam a produção de hormônios, afetando
vários aspectos do desenvolvimento da criança (PEREIRA e LANG, 2018).
A presença do hormônio denominado leptina no leite materno
desempenha um papel de regulação inibindo o apetite e estimulando as vias
catabólicas do bebê (PEREIRA E AZEREDO, 2019).
A utilização de fórmulas infantis como fonte de proteínas para lactantes,
age como um mecanismo de ação para aumentar o risco de obesidade, pois a
ingestão dessas proteínas serão elevada no organismo da criança, aumentando
a produção de insulina e assim multiplicando a replicação dos adipócitos
deixando assim mais suscetível a doenças crônicas como a obesidade,
diabetes melittus tipo 2 e hipertensão arterial (BELLODI, 2018).

ALEITAMENTO MATERNO E SUA FUNÇÃO COMPORTAMENTAL

1.3

O aleitamento materno possui outras funções além da função nutricional,
ele age também com função comportamental, aumentando a relação mãe – filho
e fortalece os hábitos alimentares (NASCIMENTO et. al, 2016).
O vínculo mãe-filho é fortalecido pelo aleitamento materno, os níveis de
ocitocina da mãe são drasticamente aumentados nesse período, fortalecendo
assim a relação (PEREIRA E AZEREDO, 2019)
Jovens em média de 17 anos que receberam leite materno possuem uma
melhor relação afetiva e tem uma maior proximidade com as mães (BELLODI,
2018).
O hábito alimentar é um processo complicado que envolve diversos
fatores, as crianças possuem uma preferência por alimentos doces e salgados
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do que ácidos e amargos e uma dificuldade em experimentar alimentos novos e
uma maior aceitação em se alimentar de alimentos previamente conhecidos
(FERNANDES; RUDEK; SOUTO, 2015).
As preferências alimentares das crianças são influenciadas com as
preferências e hábitos dos pais, portanto se o pai é obeso, a sua influência
aumenta consideravelmente a possibilidade do filho ser obeso (PEREIRA e
LANG, 2018).
Crianças alimentadas no seio da mãe, possuem mecanismos mais
eficientes para regulamentação da ingestão energética, e a alimentação via
mamadeira, não consegue aplicar uma quantidade correta de alimento
comparada com a predisposição biológica da mãe. O alimento que a

mãe

ingere, afeta o sabor do leite materno, e os diferentes sabores afetam a ingestão
do bebê (PEREIRA e LANG, 2018).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analisando as inúmeras condições adversas apresentadas aos portadores
de obesidade, a grande prevalência e as dificuldades de tratamento, são
necessárias adotar medidas de prevenção eficientes e de preferência as mais
simples, com custos diminuídos.
Ficou evidenciado que o aleitamento materno causa uma proteção contra
a obesidade, apresentando mais um das variadas vantagens de se amamentar
os bebês.
Os mecanismos que possuem envolvimento ainda precisam ser mais bem
elucidados. O aleitamento materno envolve diversos fatores, dentre eles a
quantia de alimento consumido, do que ele é composto, o período ideal para
manter a aleitamento materno, quando começar a transição para alimentos
sólidos, o desenvolvimento dos mecanismos de regulação intestinal e a
construção dos hábitos alimentares do bebê.
A obesidade é uma grave patologia, devido a sua alta incidência, suas
diversas causas, e suas infindáveis comorbidades correlacionadas, tornam se
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um desafio a saúde da criança e das pessoas no geral. Medidas preventivas,
terapias alternativas, psicossocial são bons aliados.
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