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OBESIDADE DO LEITE MATERNO E A IMPORTÂNCIA DA PUERICULTURA:
RELATO DE CASO
Oi amiga, tudo bem com você?
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DISCUSSÃO

INTRODUÇÃO

;

A amamentação é um processo de interação entre mãe e
filho, com repercussões no estado nutricional, imunológico,
metabólico e no desenvolvimento cognitivo da criança,
acrescenta-se ainda que previne a obesidade, inclusive na
vida

adulta.

Contudo

existem

casos

de

obesidade

relacionada exclusivamente ao leite materno, revelando a
necessidade de acompanhamento durante essa fase.
Considerando a crescente prevalência da obesidade e as
diversas implicações associadas a ela, medidas preventivas
eficazes devem ser identificadas, sendo prioridade as
simples, de baixo custo e diminuindo efeitos adversos.

É elucidado a importância da introdução alimentar correta,
a partir de 6 meses, com a amamentação complementada,
inicialmente com uma alimentação com frutas e uma
refeição principal, e posteriormente, com duas refeições
principais. Vale ressaltar que o aleitamento materno
exclusivo por menos de três meses associa-se a incidência
proporcionalmente maior em 4 vezes na ocorrência de
obesidade infantil. Nesse âmbito, a puericultura é essencial
para o acompanhamento do paciente e sua família,
instruindo a mãe sobre os alimentos adequados em cada
etapa do desenvolvimento, permitindo, um crescimento

DESCRIÇÃO DO CASO

saudável. Ainda, foi possível esclarecer os benefícios da

L. L. S. S., masculino, 5 anos, nascido de cesariana, parto

amamentação a curto e longo prazo, evitando que fosse

sem intercorrências, peso ao nascer de 3.980 g, adequado

substituída ou suspensa. Ainda nesse contexto,

à idade gestacional. Obteve ganho ponderal de 5.420 g do
nascimento até os 6 meses de idade, sendo alimentado

é possível analisar que a
contemporaneidade

é

exclusivamente com o leite materno, percentil de IMC entre

marcada pelas diversas

97 e 99, classificado como obesidade. Com a introdução da

interferências

alimentação complementar
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durante

a

puericultura

regular,

diminuiu

ganho

6 meses de idade.

da

população,

reavaliar

ponderal,

após

adequação

alimentar

acompanhada da puericultura
regular.

que

resultam no sobrepeso

dessa forma,

seu
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o
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estabilizando-se,
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atualmente, no percentil 15

alimentares.

de IMC, classificado como

práticas

CONCLUSÃO

eutrófico.

Ratifica-se a puericultura como principal abordagem na
efetivação do monitoramento do desenvolvimento infantil,

Figura 1: IMC por idade em meninos de 0 a 5 anos em
escore-Z. A avaliação a partir da análise de escore-Z +3
corresponde

a

obesidade,

sendo

essa

uma

resultante

equivalente ao percentil entre 97 e 99 apresentado pelo
paciente. Com isso, no gráfico apresenta-se em marcação de
cor vermelha a observada no paciente. Fonte: WHO Child
Growth Standarts,2006 (Adaptado).

acrescentando ainda, a importância da amamentação com
intuito de promover de forma factual nutrição e barreira
imunológica. Vale ressaltar que a existência de sobrepeso
com aleitamento materno exclusivo, enfatiza a relevância
da introdução da alimentação complementar de forma e no
momento

corretos,

e

que

quando

bem

conduzidos

evidenciam a benignidade do quadro.
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