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Objetivos: Analisar o crescimento pôndero-estatural no primeiro ano de vida de crian-

ças expostas ao HIV. Metodologia: Estudo de coorte retrospectivo que analisou dados 

de crianças atendidas em Serviço de Atendimento Especializado, em um município 

do Vale do Rio dos Sinos, nascidas entre os anos de 2008 e 2012. Para a avaliação do 

estado nutricional foram analisados Escore-z de Estatura/Idade (E/I) e Índice Massa 

Corporal/Idade (IMC/I). Como critério de classificação do ganho de peso durante o 

primeiro ano de vida, foi considerado ganho de peso adequado quando da diferença 

em IMC/I < 0,67. Resultados: Foram analisados dados de 154 crianças. Ao nascimento 

e no primeiro ano de vida, entre as crianças soro-reversoras, houve maior percentual 

na classificação Estatura/Idade adequada quando comparadas àquelas soropositivas 

(p < 0,05). Em relação ao IMC/Idade ao nascimento 75% (n=109) das crianças soro-

reversoras e 66,7% (n=6) das crianças soropositivas foram classificadas como eutró-

ficas. No primeiro ano de vida não houve classificação para IMC/Idade de Magreza e 

Magreza acentuada em ambos os grupos, entretanto houve aumento no percentual 

de Risco de Sobrepeso, Sobrepeso e Obesidade entre as crianças soro-reversoras e 

Risco de sobrepeso entre as soropositivas. Com referência ao crescimento das crianças 

expostas ao HIV no primeiro ano de vida, o ganho excessivo de peso esteve presente 

em 54,9% da amostra. Conclusões: O crescimento pôndero-estatural de crianças 

expostas ao HIV é semelhante ao de crianças não expostas, exceto para crianças que 

após o primeiro ano de vida foram diagnosticadas como soropositivas.
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