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Introdução: A prevalência de obesidade em crianças e adultos vem aumentando de modo 

exponencial nas duas últimas duas décadas, configurando-se como importante problema de 

saúde pública mundial, devido a sua associação com as comorbidades na infância e o aumento 

do risco de morte prematura em adultos. Essa situação sinaliza a necessidade de se priorizar a 

adoção políticas públicas na prevenção do sobrepeso e da obesidade infantil, situação 

nutricional envolvida na gênese das doenças cardiovasculares [1]. A Hipótese de uma 

Programação Intra-Uterina para doenças na vida adulta ou Hipótese de Barker foi elaborada a 

partir de observações epidemiológicas que relacionaram baixo peso ao nascimento com o 

desenvolvimento de doenças metabólicas na vida adulta [2]. Há evidências suficientes que 

sustentam a importância da nutrição da gestante no período perinatal e nos primeiros anos de 

vida na prevenção ou desenvolvimento de doenças ao longo da vida. Esse conhecimento, até 

pouco tempo atrás, baseava-se somente em estudos experimentais e observacionais com 

populações específicas. Entretanto, nos últimos anos foram desenvolvidos diversos ensaios 

clínicos de longo prazo com humanos que revolucionaram a forma como a nutrição é vista 

dentro do contexto da prevenção de doenças. As práticas de alimentação saudável têm papel 

fundamental na prevenção de doenças em longo prazo, por meio dos mecanismos hoje 

conhecidos de programação metabólica e nutrição. Deve-se levar em conta, nesse sentido, 

especialmente a nutrição da gestante, lactante e lactente. No Brasil, as estimativas de 

prevalência de obesidade, segundo o Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção 

para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL), aumentaram de 15 para 18% de 

2010 a 2014, em ambos os sexos. Na Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), a 

prevalência de obesidade entre os homens aumentou de 9,3% (POF 2002-2003) para 12,7% 

(POF 2008-2009). No caso das mulheres, a prevalência de obesidade passou de 14,0 para 

17,5%, nas respectivas pesquisas [3]. Objetivos: Observar e analisar a correlação existente 

entre a programação metabólica e os riscos existentes para o desenvolvimento da obesidade 

na vida adulta. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, a partir de uma revisão de 

literatura. O estudo compreendeu um levantamento bibliográfico com base da análise de 10 

artigos da Scielo e LILACS, no idioma português e inglês, que retratam sobre a relação entre 

programação metabólica e os riscos para a existência de obesidade na vida adulta. Resultados 

e Discussão: Através dos resultados analisados observou-se que a alimentação equilibrada é 

fundamental e imprescindível na gestação, pois o feto necessita dos nutrientes ingeridos pela 

gestante que são necessários para o seu pleno desenvolvimento e para a manutenção da saúde 

da mãe. Dentre eles, estão incluídos os carboidratos, ácidos graxos (ômega 3 e ômega 6), 

ácido fólico (AF), cálcio, ferro, vitamina A, zinco e entre outros que estão envolvidos com o 

estado nutricional, sendo importante destacar que a quantidade influencia na qualidade dos 

nutrientes que são proporcionadas ao feto, como por exemplo, o consumo adequado de ácido 

fólico. Durante a gestação é imprescindível para o desenvolvimento normal da prole e pode 

determinar seu status metabólico e hormonal futuro, porém altas doses de AF durante a 
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gestação pode estar relacionada com aumento do peso corporal e prevalência da síndrome 

metabólica na vida adulta [4], representando um determinante potencial da programação 

metabólica e da composição corporal. O fenômeno conhecido como “programação” refere-se 

a estímulos que, quando aplicados durante o primeiro momento da vida, podem gerar 

alterações permanentes que persistem ao longo da vida [5]. Contudo, observou-se que a 

nutrição durante a gravidez pode interferir no estado de saúde das gerações futuras e se 

houver o desequilíbrio desses nutrientes pode-se levar à má nutrição fetal e ao 

desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, sendo a obesidade a mais 

prevalente. Este desequilíbrio propicia o feto a adaptar-se ao ambiente intrauterino adverso, 

desenvolvendo uma resposta preditiva-adaptativa “the trifty phenotype”. Esta pode ser 

favorável ao seu desenvolvimento se a disponibilidade desses nutrientes continuarem 

deficiente após o nascimento ou se o aporte calórico for excessivo “catch-up growth”, 

predispondo consequentemente à obesidade. Os estudos também demonstram que as gestantes 

obesas possuem uma maior probabilidade de ter um bebê com macrossomia fetal, ou seja, 

nascer com um peso elevado, especialmente se possuírem síndrome metabólica, portanto 

comprometendo a programação metabólica fetal, perpetuando o ciclo da obesidade. Através 

da análise bibliográfica, foi mostrado que a obesidade materna também está ligada a 

alterações no metabolismo e no transporte de ácidos graxos através da placenta, sem afetar o 

crescimentodo feto. No entanto, essas alterações podem modificar o metabolismo do feto 

interferindo na formação e distribuição do tecido adiposo e na sua predisposição para 

desenvolver doenças cardiometabólicas futuras. Conclusão/Considerações Finais: Portanto, 

está comprovado através de diversos estudos que a nutrição intrauterina e pós-natal e o estilo 

de vida podem interferir na saúde e consequentemente, do risco futuro de obesidade e de 

doenças crônicas na vida adulta. Por isso, é necessário que essas evidências atuais sejam 

consideradas na formulação de políticas públicas voltadas para reverter os índices crescentes 

de obesidade e outras comorbidades precoces e tardias, não só para a população em geral, mas 

também para as gestantes. Além disso é necessário o aconselhamento dietético, da mesma 

forma, deve-se enfatizar a importância de serem constantemente formuladas diretrizes 

políticas relacionadas ao pré-natal de qualidade, no sentido de se prevenir os insultos 

intrauterinos e um seguimento adequado no período pré e pós-natal, para identificar e corrigir 

riscos associados às doenças crônicas não transmissíveis na idade adulta. 
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