
Introdução: Os primeiros 1.000 dias são decisivos para o crescimento adequado 
e a alimentação durante a gestação é um dos fatores que pode influenciar no 
desenvolvimento infantil físico e cognitivo. Objetivo: Estimar a associação entre 
o consumo elevado de alimentos ultraprocessados (AUP) durante a gestação e 
o crescimento no primeiro mês pós-parto. Métodos: Os dados provêm de uma 
coorte prospectiva com 87 pares de mães e filhos. A linha de base foi entre 28-
35 semanas gestacionais seguido de um acompanhamento pós-parto (28-50 
dias). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Secretaria Municipal de 
Saúde do Rio de Janeiro (nº 49218115.0.3001.5279) e pelo Comitê de Ética da 
Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro (nº 
49218115.0.0000.5275). O consumo alimentar foi avaliado com um questionário 
de frequência alimentar validado para gestantes. A classificação de AUP foi 
definida de acordo com o Guia Alimentar Brasileiro de 2014. O percentual de 
contribuição do grupo AUP em relação ao total de calorias ingeridas foi calculado 
e classificado em tercis. Considerou-se o tercil superior como consumo elevado 
de AUP (754-2.939 Kcal) e o tercil médio (276-1.623 Kcal) e inferior (47-1.193 
Kcal) como não elevado. Valores de consumo energético >6000 Kcal foram 
considerados outliers e excluídos. O crescimento ao nascer foi classificado de 
acordo com o Intergrowth-21 considerando peso e comprimento ao nascer e a 
idade gestacional do parto e o crescimento com um mês de vida (peso/idade; 
comprimento/idade e IMC/idade) de acordo com as curvas de crescimento 
infantil da Organização Mundial de Saúde para crianças de 0-5 anos. Foram 
utilizados modelos de regressão linear ajustados para escolaridade materna e 
IMC pré-gestacional. Resultados: As gestantes tinham mediana de idade de 27 
anos (IIQ: 22-32) e 59,8% (n=52) completaram o ensino médio, 31% (n=27) 
foram classificadas como com sobrepeso e 16,1% (n=14) com obesidade no 
início da gestação, 42,5% (n=37) eram multíparas e 87,4% (n=76) se declaram 
como pardas, negras ou orientais. Modelos de regressão linear ajustado revelou 
que o consumo elevado de AUP na gestação resultou em -0,49 escore-z de peso 
ao nascer para a idade gestacional (IC95%: -0,97- -0,01, p-valor=0,045). A 
associação com o comprimento ao nascer não foi significativa (ß: -0,17, IC95%: 
-0,76-0,41, p-valor=0,558). Não foram observadas associações de AUP e peso 
para idade (ß: -0,42, IC95%: -0,90-0,60, p-valor=0,086), comprimento para idade 
(ß: -0,27, IC95%: -0,87-0,31, p-valor: 0,346) e IMC para idade (ß: -0,38, IC95%: 
-0,82- -0,68, p-valor: 0,096) no primeiro mês de vida. Conclusão: O consumo 
materno elevado de AUP no terceiro trimestre gestacional pode estar associado 
com o crescimento da criança ainda na vida intrauterina. Os resultados sugerem 
que o consumo de AUP durante a gestação deve ser desencorajado.  

Eixo temático: 2) Avaliação do estado nutricional, crescimento e 
desenvolvimento na infância e na adolescência; 
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