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Influence of “metabolic imprinting” on child development: an integrative review 
 

ABSTRACT The World Health Organization (WHO) warns that coexisting paradoxically with malnutrition, a global 

epidemic of overweight and obesity is currently growing in many parts of the world. Data from the Brazilian Association 

for the Study of Obesity and Metabolic Syndrome, indicate that 50% of the Brazilian population is overweight 

(overweight and obese). Obesity is one of the biggest public health problems in the world and its projection for 2025 is 

about 2.3 billion overweight adults and more than 700 million individuals within the framework of obesity. In this 

scenario, it is possible to observe the increase in the prevalence of obesity in pregnant women. Obesity is an 

inflammatory, systemic and multifactorial disease that can contribute to the loss of quality of life and homeostasis, 

favoring the emergence of chronic diseases such as diabetes, hypertension, and dyslipidemia, among others. Despite 

RESUMO A Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta que coexistindo paradoxalmente com a desnutrição, uma 

epidemia global de sobrepeso e obesidade cresce atualmente em muitas partes do mundo. Dados da Associação 

Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, indicam que 50% da população brasileira encontra-

se acima do peso (sobrepeso e obesidade). A obesidade é um dos maiores problemas de saúde pública no mundo e 

sua projeção para 2025 é de cerca de 2,3 bilhões de adultos em sobrepeso e mais de 700 milhões de indivíduos 

dentro do quadro de obesidade. Nesse cenário, é possível observar o aumento na prevalência da obesidade em 

mulheres grávidas. A obesidade é uma doença inflamatória, sistêmica e multifatorial que pode contribuir na perda 

da qualidade de vida e homeostase, favorecendo o surgimento de enfermidades crônicas tais como diabetes, 

hipertensão, dislipidemia, entre outras. Em que pese, o conhecimento atual sobre o tema, ainda não são 

inteiramente conhecidas as influências do aleitamento materno e seus reflexos no desenvolvimento ponderal 

infantil. Esta revisão integrativa objetivou investigar o conhecimento atual sobre a influência do aleitamento 

materno no desenvolvimento ponderal infantil. Para isso, realizou-se uma análise das publicações indexadas na base 

de dados do Medline/PubMed® do Instituto Nacional de Saúde Americano (National Institutes of Health). A pesquisa 

foi realizada no período compreendido entre 1º de janeiro de 2000 a 1º de junho de 2020, utilizando os descritores 

na língua inglesa: “Metabolic imprinting”, “Maternal obesity”, “Metabolism”. A pesquisa revelou 66 artigos. Destes, 

foram selecionados 25 artigos cujo resumo ou texto completo apresentaram compatibilidade com o tema. Embora 

em sua maioria, os estudos tenham demonstrado uma associação entre a obesidade materna e efeitos deletérios 

na prole, os mecanismos moleculares subjacentes a má programação fetal continuam desconhecidos. No entanto, 

sua elucidação poderá viabilizar estratégias terapêuticas que atuem prevenindo ou melhorando suas repercussões. 
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the current knowledge on the subject, the influences of breastfeeding and its reflexes on child weight development are 

not yet fully known. This integrative review aimed to investigate current knowledge about the influence of breastfeeding 

on child weight development. An analysis of publications indexed in the Medline/PubMed® database of the National 

Institutes of Health was performed. The research was carried out in the period from January 1, 2000 to June 1, 2020, 

using the descriptors in the English language: “Metabolic imprinting”, “Maternal obesity”, “Metabolism”. The research 

revealed 66 articles. Of these, 25 articles were selected whose abstract or full text was compatible with the topic. 

Although most studies have shown an association between maternal obesity and harmful effects on offspring, the 

molecular mechanisms underlying poor fetal programming remain unknown. However, its clarification may enable 

therapeutic strategies that work to prevent or improve its repercussions. 
    
KEYWORDS: maternal obesity, metabolism, obesity 

 

Introdução 
 

A Organização Mundial da Saúde (World Health Organization) alerta que coexistindo paradoxalmente com a 

desnutrição, uma epidemia global de sobrepeso e obesidade cresce atualmente em várias partes do mundo (WHO 

2020).   

Dados da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (ABESO), indicam que 50% 

da população brasileira encontra-se acima do peso (ABESO 2008).  

A obesidade representa um dos maiores problemas de saúde pública mundial e sua projeção para 2025 é de 

cerca de 2,3 bilhões de adultos em sobrepeso e mais de 700 milhões de indivíduos dentro do quadro de obesidade 

(WHO 2020).  

Nesse cenário, e possível observar o aumento na prevalência da obesidade em mulheres grávidas. A obesidade 

é uma doença inflamatória, sistêmica e multifatorial que pode contribuir na perda da qualidade de vida e homeostase, 

favorecendo o surgimento de enfermidades crônicas tais como diabetes, hipertensão, dislipidemia, entre outras 

(Wanderley e Ferreira 2007).  

Em que pese, o conhecimento atual sobre o assunto, ainda não são completamente conhecidas as alterações na 

composição do leite materno de mulheres grávidas obesas, assim como seus reflexos no desenvolvimento ponderal de 

recém-nascidos.   

A hipótese de que o aleitamento materno teria um efeito protetor contra a obesidade não é recente. Contudo, 

resultados controversos têm sido relatados e o tema permanece extremamente atual, principalmente face ao 

importante aumento observado na prevalência da obesidade infantil (Balaban 2004).  

Estudos epidemiológicos e experimentais têm sugerido que as primeiras experiências nutricionais do indivíduo 

podem afetar sua suscetibilidade a enfermidades crônicas na idade adulta, tais como hipertensão, doença 

cardiovascular e diabetes do tipo 2, o que tem recebido a denominação de "imprinting metabólico" (Waterland e Garza 

1999).  

O termo descreve um fenômeno através do qual uma experiência nutricional precoce, atuando durante um 

período crítico e específico do desenvolvimento, acarretaria um efeito duradouro e persistente ao longo da vida do 

indivíduo, predispondo-o a determinadas doenças.  

Waterland e Garza (1999)  propuseram alguns potenciais mecanismos por meio dos quais o fenômeno do 

"imprinting metabólico" poderia ocorrer, entre eles, a indução de variações na estrutura de determinados órgãos 

(modificações na vascularização, inervação ou na justaposição dos diferentes tipos celulares dentro do órgão), 

alterações no número de células e diferenciação metabólica (alterações na expressão de determinados genes, 

produzindo variações na produção de enzimas, hormônios, receptores hormonais, transportadores transmembranares, 

etc).  

O aleitamento materno representa uma das experiências nutricionais mais precoces do recém-nascido, dando 

continuidade à nutrição iniciada na vida intra-uterina. Vários fatores bioativos estão presentes no leite humano, entre 
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eles hormônios e fatores de crescimento, que irão atuar sobre o crescimento, diferenciação e a maturação funcional de 

órgãos específicos, influenciando vários aspectos do desenvolvimento.   

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

metabólico", alterando por exemplo o número e/ou tamanho dos adipócitos ou induzindo o fenômeno de diferenciação 

metabólica (Waterland e Garza 1999). 

Este estudo tem por objetivo investigar o conhecimento atual sobre a influência do aleitamento materno no 

desenvolvimento ponderal de recém-nascidos.  

 

Métodos 
 

Realizou-se uma análise das publicações indexadas na base de dados do Medline/PubMed® (National Library of 

Medicine) do Instituto Nacional de Saúde Americano (National Institutes of Health). A pesquisa foi realizada no período 

de 1º de janeiro de 2010 a 1º de junho de 2020, utilizando os descritores na língua inglesa: “Metabolic imprinting”, 

“Maternal obesity”, “Obesity”, “Metabolism”. 

 

Resultados 
 

A busca revelou 66 publicações, e destas foram selecionadas 11 cujo resumo ou texto completo apresentaram 

compatibilidade com o tema. 

 

Discussão 
  
Em 2019, a OMS estimou que 38,2 milhões de crianças com menos de 5 anos apresentavam sobrepeso ou 

obesidade (WHO 2020).  

Vários estudos avaliaram associações entre a exposição intra-uterina ao Diabetes gestacional e obesidade 

infantil, e entre estes, Hillier et al (2007) determinaram como a faixa da glicemia materna medida na gravidez se 

relacionava ao risco de obesidade na infância. O estudo concluiu, que a hiperglicemia na gravidez se associou a um risco 

aumentado (P < 0,0001) de obesidade infantil. Os autores enfatizaram a necessidade de pesquisas para determinar se 

o tratamento do Diabetes gestacional pode ser um fator de risco modificável para a obesidade infantil. 

Crianças nascidas de mães obesas correm maior risco de obesidade e Diabetes Mellitus do Tipo 2 na idade adulta, 

o que foi chamado de ciclo intergeracional de obesidade e diabetes (Ma e Popkin 2017). 

Originalmente o conceito foi introduzido com o paradigma de David Barker (Desenvolvimento da Hipótese de 

Saúde e Doença), que postulou que condições intra-uterinas abaixo do ideal se associam ao risco de doença na vida 

adulta. Barker observou maior risco de doença cardiovascular em indivíduos com baixo peso ao nascer (Barker 1995).  

Ambientes metabólicos intra-uterinos adversos, como fome, obesidade materna e/ou Diabetes gestacional, 

podem levar a adaptações placentárias e fetais permanentes resultando em desadaptações e risco aumentado 

distúrbios metabólicos, endócrinos e cardiovasculares na fase adulta (Leusser e Chen 2018). 

Sullivan et al (2011) citaram que os sistemas fetais mais vulneráveis à esta programação deletéria seriam o 

sistema nervoso central e o sistema cardiometabólico (fenômeno conhecido como “imprinting metabólico”).   

Embora a maioria dos estudos tenha se concentrado no ambiente materno, Rando e Simmons (2015) aduziram 

que a evidente exposição paterna à obesidade ou ao diabetes pode resultar no desenvolvimento posterior de distúrbios 

metabólicos na prole. 

Raros estudos avaliaram os efeitos combinados da obesidade materna e paterna na gravidez e na saúde fetal. 

Dois estudos em tecnologia de reprodução humana, não encontraram efeito da obesidade materna e paterna no 

estabelecimento da gravidez (Kupka et al 2011; Schliep et al 2014). 

Estudos em animais confirmaram que em roedores, a adipogênese é estabelecida principalmente durante a 

lactação, enquanto nos mamíferos superiores (ovinos e primatas) ocorre principalmente antes do nascimento. Apesar 

da diferença de vulnerabilidade e da variedade de modelos nutricionais, mecanismos comuns de programação de tecido 
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adiposo foram descritos em mamíferos (Lukaszewski et al 2013). Desse modo, pesquisadores aventaram que o tecido 

adiposo é o alvo preferido para a programação resultante de um desequilíbrio nutricional perinatal. Assim, o 

feto/recém-nascido exposto à desnutrição, hiperglicemia e/ou hiperinsulinemia (no caso do Diabetes gestacional) 

perinatal apresenta uma ativação da adipogênese e lipogênese, levando à hipertrofia de seus adipócitos. Da mesma 

forma, a supernutrição e subsequente alteração da composição e quantidade do leite durante a lactação ou após o 

desmame, exacerbaria a adiposidade na idade adulta, demonstrando os efeitos deletérios do crescimento pós-natal 

acelerado (Lukaszewski et al 2011; Borengasser et al 2013).  

Embora grandes estudos epidemiológicos tenham mostrado uma associação entre obesidade materna e 

resultados adversos para a prole (Quadro 1), os mecanismos subjacentes permanecem incertos. 

 

Quadro 1 Estudos epidemiológicos. 

Autor(es)/ano Distúrbio relacionado à obesidade materna 

Reynolds et al (2014)  Probabilidade aumentada de desenvolver distúrbios do espectro do autismo em filhos 

de mulheres obesas ou com ganho de peso gestacional excessivo em comparação com 

seus controles. 

Krakowiack et al (2012) Mães obesas tiveram uma probabilidade cerca de 70% maior de ter um filho com 

transtorno do espectro do autismo em comparação com mães magras. 

Paulson et al (2014)  Probabilidades aumentadas de incapacidade intelectual leve ou déficit cognitivo em 

crianças obesas em várias coortes dos EUA. 

Rodrigues et al (2008) O ganho de peso gestacional excessivo teve um efeito sinérgico com a obesidade 

materna pré-gestacional no aumento da incidência de TDAH na prole. 

Schaefer et al (2000) Associação entre obesidade materna e esquizofrenia em filhos adultos em um grande 

estudo de coorte retrospectivo. 

Pan et al (2014) Aumento no risco relativo de paralisia cerebral na prole foi observado à medida que o 

IMC (Índice de massa corporal) materno aumentou de sobrepeso para obesidade 

mórbida. 

 

Mecanismos putativos associados aos efeitos deletérios no desenvolvimento neurológico da prole, incluem 

excesso de ácidos graxos maternos circulantes ou glicose; deficiências maternas de vitamina D, B12, folato e/ou ferro; 

desequilíbrio de ácidos graxos n-3/n-6 ou deficiência relativa de ácidos graxos n-3, alterações na sinalização 

serotoninérgica e dopaminérgica e um ambiente lipotóxico pró-inflamatório para o cérebro fetal (Szostak-Wegierek 

2014; Mehta et al 2014; Kang et al 2014). 

 

Considerações finais 
 

Embora os estudos pesquisados tenham demonstrado uma associação entre a obesidade materna e efeitos 

deletérios na prole, os mecanismos moleculares subjacentes a má programação fetal continuam desconhecidos. No 

entanto, sua elucidação poderá viabilizar estratégias terapêuticas que atuem prevenindo ou melhorando suas 

repercussões. 
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