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Um dia você aprendeUm dia você aprendeUm dia você aprendeUm dia você aprende............    

... A construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais 

para os planos, e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão..... 

... Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias.  

E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida.  

E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher.  

...Aprende que não temos que mudar de amigos se compreendemos que os amigos mudam,  

percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa, ou nada,  

e terem bons momentos juntos. 

....Aprende que as circunstâncias e os ambientes tem influência sobre nós,  

mas nós somos responsáveis por nós mesmos.  

Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. 

Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser, e que o tempo é curto. 

...Ser flexível não significa ser fraco ou não ter personalidade, pois não importa quão 

delicada e frágil seja uma situação, sempre existem dois lados.... 

Aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que se teve e o que você 

aprendeu com elas do que com quantos aniversários você celebrou...  

Aprende que há mais dos seus pais em você do que você supunha.... 

... E você aprende que realmente pode suportar... que realmente é forte, e que pode ir muito 

mais longe depois de pensar que não se pode mais.  

E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida!" 

((((William ShakespeareWilliam ShakespeareWilliam ShakespeareWilliam Shakespeare))))    
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RESUMO 

Programação metabólica é definida como um fenômeno biológico no qual experiências nutricionais e 

intra-uterinas podem influenciar o metabolismo e o desenvolvimento humano, predispondo à doenças. 

O objetivo deste estudo foi verificar a influência do peso ao nascer e do aleitamento materno exclusivo 

sobre a composição corporal, síndrome metabólica, perfil metabólico e inflamatório em adolescentes 

obesos. Realizou-se um estudo transversal com 118 adolescentes obesos entre 14 e 19 anos. 

Mensurou-se a massa corporal, estatura, índice de massa corporal (IMC), circunferência da cintura, 

composição corporal, adiposidade visceral e subcutânea, perfil bioquímico, parâmetros preditores da 

síndrome metabólica, concentrações séricas de adiponectina, leptina e resistina e espessura da íntima 

média da artéria carótida (IMTc). A resistência insulínica foi verificada pelo Homeostasis Model 

Assesment Insulin Resistance (HOMA-IR) e a sensibilidade insulínica pelo Quantitative Insulin 

Sensitivity Check Index (QUICKI). Informações sobre o tempo de aleitamento materno exclusivo 

(AME) e peso ao nascer foram coletadas por meio de entrevista com os pais dos adolescentes. A 

análise estatística foi realizada por meio do software STATISTICA considerando-se o nível de 

significância de p<0,05. Adolescentes nascidos com peso adequado apresentaram concentrações 

superiores de adiponectina e inferiores da IMTc quando comparados aqueles que nasceram com peso 

insuficiente.  Adolescentes que receberam AME por 6 meses quando comparados aos que nunca 

receberam AME apresentaram valores inferiores de massa corporal, IMC e circunferência da cintura. 

O grupo que recebeu AME entre 1 e 5 meses apresentou concentrações séricas de adiponectina 

superiores ao grupo que nunca recebeu AME. Observou-se também que aqueles que receberam AME 

entre 1 e 5 meses apresentaram valores inferiores de pressão arterial sistólica (PAS)  ao serem 

comparados com os que não receberam AME. Além disso, verificou-se associação significativa entre 

AME e PAS. A massa corporal, IMC e circunferência da cintura correlacionaram-se positivamente 

com a gordura corporal (% e kg), massa magra (kg), gordura visceral, gordura subcutânea, insulina, 

HOMA-IR, pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD), e negativamente com a massa magra 

(%) e QUICKI. A adiponectina correlacionou-se negativamente com a gordura subcutânea, resistina e 

leptina. Já a resistina apresentou-se correlacionada positivamente com a massa corporal, gordura 

corporal (% e kg), leptina e IMTc, e negativamente com a massa magra(%).  Por sua vez, a leptina se 

correlacionou positivamente com a massa corporal, IMC, gordura corporal e subcutânea. A PAS 

correlacionou-se positivamente com a gordura corporal, e a PAD correlacionou-se positivamente com 

a gordura visceral, insulina HOMA-IR e negativamente com o QUICKI. Os resultados deste estudo 

indicam que adolescentes obesos que receberam AME por 6 meses apresentam um perfil 

antropométrico e inflamatório menos alterado, bem como aqueles que nasceram com peso adequado. 

 

Palavras-chave: Peso ao nascer, Aleitamento materno exclusivo, Obesidade, Síndrome metabólica, 

Inflamação. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A obesidade é definida como uma doença crônico-degenerativa, inflamatória e 

multifatorial, caracterizada pelo acúmulo excessivo de tecido adiposo. Sua prevalência vem 

crescendo mundialmente, tanto em países desenvolvidos como nos países em 

desenvolvimento1-3. Dados recentes apontam no Brasil um aumento na prevalência de excesso 

de peso nas diversas faixas etárias nas últimas décadas. Na infância, houve um aumento de 

10,4% para 34,8% em meninos e de 8,6% para 32,0% em meninas. Na adolescência variou de 

3,7% para 21,7% em meninos e 7,6% para 19,4% em meninas. Em adultos, o excesso de peso 

atinge 48,0% das mulheres e 50,1% dos homens1. 

Em países desenvolvidos como Estados Unidos e Canadá, a prevalência de obesidade 

em adultos é de 34,4% e 24,1%, respectivamente3. Estima-se que mundialmente 1.5 bilhão de 

adultos apresentam excesso de peso, ao passo que 500 milhões são obesos2. Há previsões de 

que em 2030 o número de pessoas com excesso de peso dobre, alcançado 2.16 bilhões de 

pessoas com sobrepeso e 1.12 bilhões com obesidade4. Desta forma, a obesidade é 

considerada como um dos maiores problemas de saúde pública da atualidade5. 

Crianças e adolescentes obesos apresentam maiores riscos, entre 30 e 80%, de 

persistirem com excesso de peso durante a vida adulta.  Além disso, a morbi-mortalidade é 

maior em adultos obesos que adquirem o excesso de peso durante a infância em comparação 

com aqueles cujo ganho de peso é gradual6. 

O aumento na prevalência da obesidade é extremamente preocupante, uma vez que 

tem se demonstrado estreita relação entre o excesso de tecido adiposo e riscos de 

desenvolvimento de algumas doenças crônicas, como diabetes7-9, dislipidemias10-11, esteatose 

hepática não-alcoólica12-14, síndrome metabólica15-16, transtornos alimentares17-18 e doenças 

cardiovasculares19-20, sendo esta última considerada a maior causa de mortalidade mundial21. 

A etiologia da obesidade é proveniente de fatores endógenos e exógenos. Os fatores 

endógenos estão relacionados a influências genéticas, endócrinas, neurológicas, psicológicos, 

medicamentosas e metabólicas. Entre os fatores exógenos incluem-se alimentação 

inadequada, influências pré-natais como alimentação materna, aleitamento materno reduzido, 

inatividade física e estresse22.  

Diante da complexidade dos fatores etiológicos envolvidos no desenvolvimento da 

obesidade e dos elevados custos para seu tratamento23, estudos atuais investigam a influência 

de experiências nutricionais pré-natais e nos primeiros meses ao nascer e o desenvolvimento 

de doenças crônicas em fases mais tardias da vida, fato denominado como programação 
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metabólica ou imprinting metabólico. A programação metabólica é definida, classicamente, 

como um fenômeno biológico no qual as primeiras experiências nutricionais podem predispor 

o desenvolvimento de doenças crônicas ao longo da vida24.  

O aleitamento materno representa uma das primeiras experiências nutricionais do 

recém-nascido, dando continuidade à nutrição iniciada na vida intra-uterina25. Revisão 

sistemática da literatura científica aponta um risco menor entre 10% a 20% de obesidade entre 

aqueles que são amamentados em comparação com aqueles que não são amamentados, e 

redução de aproximadamente 4% no risco de desenvolvimento de obesidade por cada mês 

adicional de amamentação26. 

Existem evidências crescentes de que o peso ao nascer apresenta influência nos riscos 

de desenvolvimento de obesidade27, no entanto os estudos ainda são controversos28-29. A 

associação entre peso ao nascer e o desenvolvimento de obesidade e de doenças crônicas 

durante a vida adulta foi proposta primeiramente por Barker J.P (1990)30, sendo esta relação 

explicada pelo mecanismo de imprinting metabólico. Crianças nascidas com peso insuficiente 

e excesso de peso ao nascer apresentam maiores riscos de adquirir adiposidade corporal após 

o nascimento, além de alterações orgânicas e funcionais que podem levar ao desenvolvimento 

de doenças metabólicas, como hipertensão e diabetes27,31-33. 

Considerando-se a dificuldade e o elevado custo para o tratamento da obesidade, a 

investigação de ações preventivas e de baixo custo, que minimizem o desenvolvimento desta 

doença e os riscos associados a sua morbi-mortalidade, torna-se uma estratégia atraente para a 

investigação científica. Somado a isso, no tratamento da obesidade devem ser considerados 

todos os aspectos multifatoriais que levam às alterações associadas à sua etiologia34.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 
 
2.1. Etiologia da obesidade 

 

A obesidade é definida como uma doença crônica multifatorial, proveniente de 

diversos fatores etiológicos, agrupados basicamente em fatores genéticos e ambientais que 

influenciam a regulação neuroendócrina do balanço energético. A obesidade resulta de uma 

ingestão energética crônica superior ao gasto energético, o que leva ao armazenamento de 

quantidades excessivas de triglicerídeos no tecido adiposo35-36. A Figura 1 ilustra o modelo 

causal da obesidade proposto por Balaban & Silva (2004)35. 

 

 

 
        Fonte: Balaban & Silva, 200435. 
 
 
 
Figura 1. Modelo causal da obesidade. 
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A regulação neuroendócrina do balanço energético é modulada diretamente pelos 

fatores ambientais e genéticos, que determinam a regulação e expressão de substâncias 

moduladoras da ingestão alimentar e do gasto energético, como hormônios, 

neurotransmissores, enzimas e receptores. No estado alimentado, ocorre a liberação de 

leptina, que é o hormônio produzido principalmente pelo tecido adiposo e que atua a nível 

central. Ao se ligar aos seus receptores ob (Ob-Rb) no núcleo arqueado do hipotálamo, a 

leptina estimula os neurônios de segunda ordem a produzirem neuropeptídeos anorexígenos, 

como pró-opiomelanocortina (POMC), com seu produto de clivagem hormônio alfa-

melanócito-estimulante (alfa-MSH), e o peptídeo relacionado à anfetamina e cocaína 

(CART), inibindo a ingestão alimentar e estimulando o gasto energético. Em contrapartida, 

em condições de jejum, a grelina, peptídeo produzido pelo estômago, estimula os neurônios 

de segunda ordem e a liberação de neuropeptídeos orexígenos, como o neuropeptídeo Y 

(NPY) e o peptídeo relacionado ao agouti (AgRP), favorecendo a ingestão alimentar e 

inibindo o gasto energético37. 

Atualmente, as investigações científicas acerca da influência genética sobre o 

desenvolvimento da obesidade vêm crescendo, uma vez que o número de genes envolvidos 

com a obesidade está em processo de constante evolução. De acordo com sua origem 

genética, a obesidade é classificada em grupos, como obesidade monogênica, obesidade 

poligênica e obesidade sindrômica. A obesidade monogênica é caracterizada por mutações em 

genes e receptores específicos de proteínas e hormônios envolvidos na regulação 

neuroendócrina do balanço energético, envolvendo as vias de sinalização hipotalâmicas, como 

mutações no gene da leptina, do receptor da leptina e da POMC. Já a obesidade poligênica é a 

forma mais comum que afeta a população no geral. É caracterizada por conferir aos 

indivíduos uma susceptibilidade resultante de fatores genéticos que podem se inter-relacionar 

de forma complexa. A obesidade sindrômica é caracterizada clinicamente por sua associação 

com deficiências mentais, características dismórficas, e anormalidades de órgãos-específicos e 

do desenvolvimento. As síndromes genéticas mais comuns que apresentam associação com a 

obesidade são resultantes de defeitos de um gene específico, e são representadas pela 

síndrome de Prader-Willi e a síndrome de Bardet-Biedl38-39. 

Estima-se que a influência genética represente de 24% a 40% da variância no índice de 

massa corporal (IMC), por determinarem diferenças em fatores como taxa metabólica basal e 

alteração no apetite. Acredita-se que as mudanças de comportamento alimentar e os hábitos 

de vida sedentários atuando sobre genes de susceptibilidade sejam determinantes importantes 

do aumento da obesidade em proporções epidêmicas38,40. 
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Por outro lado, a influência ambiental determina a maior porcentagem de causas de 

obesidade, e refere-se a uma gama complexa de influências, como aspectos sócio-culturais-

demográficos, acesso ao alimento, atividade e exercício físico, e acesso às informações35. 

Já está bem estabelecida na literatura científica a relação entre sedentarismo e 

obesidade.  Suñé et al (2007)41 verificaram que a prevalência de sobrepeso e obesidade 

apresentou-se significativamente maior de acordo com a redução do nível de atividade física. 

O menor gasto energético, representado por menor taxa metabólica, termogênese e nível de 

atividade física, facilitam o acúmulo de tecido adiposo, levando ao desenvolvimento da 

obesidade e suas comorbidades. Além disso, a atividade física é importante para melhorar a 

aptidão física e o desempenho, otimizar o crescimento e estimular a participação futura em 

programas de atividade física, aumentando o gasto energético e propiciando um estilo de vida 

mais ativo na população infanto-juvenil42. Estudos demonstram que um aumento diário de 10 

a 20% na intensidade de atividade física associa-se a um risco 33% menor de 

desenvolvimento da síndrome metabólica43. 

Os aspectos psicológicos também estão estritamente relacionados ao desenvolvimento 

da obesidade, uma vez que fatores emocionais e situacionais, como ansiedade, angústia, 

preocupação, solidão, tensão/estresse, raiva e tristeza estão relacionados à maiores vontade de 

comer44. Além disso, em indivíduos obesos verifica-se maior prevalência de sintomas de 

depressão45. 

Em relação à influência do nível sócio-econômico, verifica-se que este influencia na 

prevalência de sobrepeso e obesidade à medida em que determina a disponibilidade de 

alimentos e o acesso à informação da população. Em linhas gerais, nos países em 

desenvolvimento, onde a disponibilidade de alimentos é um problema evidente, a obesidade 

na infância é mais prevalente nas classes socioeconômicas elevadas. Por outro lado, em países 

desenvolvidos, nos quais mesmo os indivíduos de baixa renda têm acesso ao alimento, 

verifica-se menor prevalência de obesidade infantil nas classes de renda elevada, devido ao 

maior acesso à informação acerca de padrões dietéticos e de atividade física mais saudáveis46. 

Estudo realizado no Brasil com 812 adolescentes demonstrou que a renda domiciliar per 

capita e a escolaridade do chefe de família associaram-se positivamente ao consumo de frutas, 

verduras e legumes47.  

O consumo alimentar tem sido relacionado à obesidade não somente devido ao volume 

de ingestão alimentar, como também à composição e qualidade da dieta. O consumo 

hipercalórico, representado principalmente por dietas hiperlipídicas e hiperglicídicas, associa-

se a maior deposição de tecido adiposo41,48. Estudos experimentais demonstram que o 
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consumo de dietas hiperlípídicas induz maiores taxas de lipogênese, adiposidade e as 

concentrações de lipídeos no fígado e no sangue49. Além disso, o consumo alimentar com 

poucas quantidades de micronutrientes pode estar associado ao excesso de peso, como 

observado em estudo conduzido por Bueno et al (2008)50, o qual demonstrou que a ingestão 

reduzida de cálcio associou-se a um maior IMC.  

Os hábitos e padrões alimentares, como não tomar café da manhã, jantar hipercalórico, 

monotonia alimentar, grandes porções de alimentos, consumo excessivo de líquidos calóricos, 

baixo consumo de frutas, hortaliças e leite, e o consumo excessivo de guloseimas (bolachas 

recheadas, salgadinhos, doces) e refrigerantes também se relacionam ao desenvolvimento da 

obesidade51. Além disso, crianças com consumo classificado como alto apresentaram mais da 

metade do risco de apresentar sobrepeso e obesidade41. 

Por outro lado, o padrão de consumo alimentar no início da vida, nos primeiros anos 

de vida e durante o período intra-uterino pode desempenhar influência na programação de 

sistemas e funções metabólicas do bebê. A hipótese da origem de doenças na vida adulta 

proveniente de condições no início da vida intra-uterina propõe que a programação fetal, 

embora induzida por um estímulo transiente, ocasiona alterações permanentes no organismo, 

como alterações na estrutura e função do organismo52. A exposição a poucos nutrientes 

durante a vida intra-uterina pode comprometer o crescimento e afetar permanentemente o 

desenvolvimento e as funções dos órgãos e sistemas, ocasionando mudanças metabólicas em 

fases tardias da vida53-54. 

A restrição de nutrientes durante o período gestacional e nos primeiros dias de vida 

pós-natal favorece o desenvolvimento de adaptações funcionais e orgânicas no feto, como 

redução da massa das células ß pancreáticas, responsáveis pela produção de insulina, 

justificando a ocorrência de diabetes; diminuição do número de glomérulos e néfrons renais, 

que pode contribuir para o desenvolvimento de hipertensão; alterações hormonais no eixo 

hipotálamo-hipófise-adrenal, tecido adiposo, músculo e fígado, levando a supernutrição 

(overnutrition), causando, conseqüentemente, a obesidade55. 

Por outro lado, o desmame precoce e o consumo excessivo de alimentos nos primeiros 

meses de vida podem favorecer o aporte calórico superior as necessidades do recém-nascido, 

levando ao acúmulo de tecido adiposo. A composição do leite materno também pode estar 

implicada no processo de imprinting metabólico, alterando, por exemplo, o número e/ou 

tamanho dos adipócitos. A complexidade da rede neuroendócrina que regula o balanço 

energético, com seus múltiplos integrantes e o grande número de fatores bioativos presentes 
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no leite humano, sugere uma infinidade de potenciais mecanismos de atuação do leite materno 

nesse processo35.  

 
 
2.2. Obesidade, inflamação e síndrome metabólica 
 
 Recentemente a obesidade foi considerada uma doença inflamatória, caracterizada 

pelo aumento da produção de adipocinas pró inflamatórias principalmente pelo tecido adiposo 

visceral, como por exemplo a interleucina 6 ( IL-6), o Fator de Necrose Tumoral α (TNF-α), o 

Inibidor do Ativador de Plasminogênio 1 (PAI-1), o angiotensinogênio, a leptina e a resistina, 

e reduzidas concentrações de adiponectina. Estas adipocinas desempenham diversas funções 

no organismo e podem levar ao desenvolvimento de doenças metabólicas, pois atuam sobre o 

controle da ingestão alimentar, a homeostase energética, a sensibilidade à insulina, a 

angiogênese, a regulação da pressão arterial e a coagulação sangüínea56.  

A constelação de anormalidades metabólicas, caracterizadas pela presença de 

obesidade central, resistência à insulina, diabetes mellitus, hipertensão arterial e dislipidemias 

são as principais características que definem a síndrome metabólica57-58. Esta doença está 

estritamente relacionada ao desenvolvimento de eventos cardiovasculares, sendo observado 

aumento nas chances de doenças cardiovasculares em homens e mulheres em 1,95 vezes e 

3,17 vezes, respectivamente59. 

O mecanismo que relaciona a síndrome metabólica aos eventos cardiovasculares, 

principalmente a aterosclerose, está relacionado ao aumento da obesidade central e a 

resistência insulínica, promovendo inflamação devido à secreção aumentada das adipocinas 

pro-inflamatórias, redução da secreção de adiponectina pelo tecido adiposo visceral, bem 

como aumento da liberação de proteína C reativa (PCR) pelo fígado60-61. A figura 2 ilustra o 

mecanismo proposto para explicar a relação entre obesidade, inflamação, síndrome 

metabólica e aterosclerose. 

A inflamação que origina a aterosclerose inicia-se com agressão ao endotélio vascular, 

associado à hipertensão arterial, dislipidemias e resistência insulínica, que geram uma 

disfunção capaz de aumentar a permeabilidade da camada íntima das artérias às lipoproteínas 

plasmáticas. Estas permanecem no espaço sub-endotelial, onde são oxidadas e estimulam a 

expressão de moléculas de adesão, que agem como atrativo para adesão precoce de leucócitos 

séricos ás células endoteliais. O desenvolvimento da aterosclerose em indivíduos obesos pode 

se iniciar em idades precoces, devido à associação entre excesso de gordura corporal e a 
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hipertensão arterial, hiperinsulinemia, hiperglicemia e aumento da secreção das adipocinas 

pró-inflamatórias, que desenvolvem papel chave na gênese da aterosclerose61. 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Sanches et al, 200961. 

 

Figura 2. Síndrome metabólica e aterosclerose. 
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A resistina é uma adipocina pro-inflamatória secretada pelo tecido adiposo, 

recentemente descoberta, pertencente à família de proteínas secretórias ricas em cisteína, 

denominadas “moléculas semelhantes à resistina” (RELM – resistin like molecules) ou 

“encontradas em locais de inflamação” (FIZZ – found in the inflammatory zone). Esta é 

expressa especificamente no tecido adiposo branco e sua secreção está fortemente relacionada 

à resistência à insulina62. 

Possui propriedades pró-inflamatórias e aterogênica, além de estimular a resistência 

insulínica e a produção hepática de glicose62-63. Em crianças obesas, a resistina apresenta 

correlação positiva com o IMC, porcentagem de gordura corporal, concentração sérica de 

glicose e resistência insulínica. Somado a isso, esta adipocina pode ser considerada um 

preditor de resistência insulínica nesta população64. 

Sugere-se que  a resistina está envolvida em processos patológicos que conduzem as 

doenças cardiovasculares, incluindo a inflamação, disfunção endotelial, trombose, 

angiogênese e disfunção das células endotelias65. A resistina é capaz de exercer efeito direto 

sobre as células endoteliais, promovendo a liberação de moléculas de adesão e citocinas, 

atuando como um possível link com o desenvolvimento das doenças cardiovasculares66. 

Estudo conduzido em adultos demonstrou relação inversa entre resistina e vasodilatação do 

endotélio em pacientes portadores da síndrome metabólica60. Em crianças e adolescentes 

obesos, a resistina correlacionou-se positivamente com alterações cardiovasculares, como a 

espessura da íntima média da artéria carótida (IMTc)67. 

A leptina é um hormônio protéico produzido pelo tecido adiposo de forma 

proporcional ao seu tamanho e desempenha importante função na regulação neuroendócrina 

do balanço energético68. Em obesos, verifica-se estados de hiperleptinemia, podendo haver 

resistência à ação deste hormônio no hipotálamo em nível pré, pós ou no próprio receptor69. O 

estado de hiperleptinemia está relacionado ao desenvolvimento da síndrome metabólica, 

resistência insulínica e aterosclerose subclínica em crianças, adolescentes e adultos70-72.  

A leptina tem sido associada ao desenvolvimento do processo inflamatório 

aterogênico e é considerada um fator de risco independente para doenças cardiovasculares73, 

pois atua em mecanismos como agregação plaquetária, trombose, produção de outras 

adipocinas inflamatórias, como TNF-α e IL-6, e calcificação das células musculares lisas74. 

A adiponectina, também secretada pelo tecido adiposo, possui ação anti-inflamatória. 

Concentrações desse hormônio no plasma geralmente variam de 3 a 30 µg/ml em humanos 

sadios, e em obesos sua concentração está significantemente reduzida, apresentando 

correlação negativa com o IMC. A razão para a redução das concentrações de adiponectina 
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está relacionada às concentrações das citocinas pró-inflamatórias, como a IL-6, que estando 

aumentadas em obesos, pode causar redução na expressão de RNA-mensageiro produtor de 

adiponectina e sua liberação pelos adipócitos75.  

Dentre as principais funções da adiponectina, destaca-se o aumento da sensibilidade 

insulínica, aumento da captação de glicose pelo músculo esquelético e aumento na oxidação 

dos ácidos graxos76. Além disso, correlaciona-se negativamente com a resistência insulínica, 

com as concentrações plasmáticas de triglicérides e insulina60.A ação da adiponectina ocorre 

por meio de mecanismos intracelulares nas células hepáticas e musculares, estimulando a via 

de sinalização da insulina, propiciando aumento da captação de glicose da corrente sanguínea, 

e estimulando a oxidação dos ácidos graxos via ativação da quinase adenosina mono-fosfato 

(AMP) e expressão gênica de enzimas envolvidas na oxidação lipídica. No fígado reduz a 

produção hepática de glicose por inibir a atividade de enzimas envolvidas na 

gliconeogênese77.  

Ao contrário das adipocinas pro-inflamatórias, a adiponectina possui função anti-

aterosclerótica, pois suas ações compreendem redução na expressão de moléculas de adesão, e 

inibição de alguns mecanismos envolvidos no processo aterogênico, como transformação de 

macrófagos em células espumosas78-79. 

 

 

2.3. Peso ao nascer e obesidade 
 
 O peso ao nascer pode ser classificado em baixo peso (valores inferiores a 2500 g), 

peso insuficiente (2500 g a 2999 g), peso adequado (3000 g a 3999 g) e excesso de peso 

(4000g ou mais) 80. 

Estudos demonstram que indivíduos nascidos com baixo peso apresentam maior 

porcentagem de gordura corporal, maior prevalência e maiores riscos para o desenvolvimento 

de obesidade81-83. Verifica-se na literatura científica que recém-nascidos com baixo peso 

geralmente apresentam ganho de massa corporal mais intensa nos primeiros anos de vida 

(cath-up), o que é considerado um importante fator de risco para o desenvolvimento da 

obesidade ao longo da vida84-86. Além disso, o rápido ganho de peso está associado a maiores 

valores de circunferência da cintura e maior porcentagem de gordura corporal87.  

Estudo de coorte conduzido com 255 crianças entre 7 e 8 anos também demonstrou 

uma associação negativa entre gordura abdominal e peso ao nascer88.  Observou-se ainda que 
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a somas das dobras cutâneas (biciptal, triciptal subscapular e supra-ilíaca) associou-se ao 

baixo e excessivo peso ao nascer89.   

O baixo peso ao nascer pode ser proveniente da subnutrição durante a vida intra-

uterina90. As causas da restrição de crescimento intra-uterino são provenientes de diversos 

fatores, como restrição energética e proteíca materna, hipóxia fetal, hábito de fumar materno, 

hipertermia e consumo de álcool pelas mães91. 

Os mecanismos que associam baixo peso ao nascer e obesidade incluem 

comprometimento da replicação adequada das células, a qual parece levar ao armazenamento 

de energia pelo organismo, como uma resposta adaptativa; modificação gerada no 

metabolismo por meio da expressão hormonal, evidenciando-se uma associação entre maior 

resistência à insulina e baixo peso ao nascer e, predisposição do indivíduo a ser mais 

vulnerável às influências ambientais presentes em fases posteriores do ciclo da vida92. Além 

disso, sugere-se que a restrição de nutrientes no período fetal favorece alterações das vias 

neurais responsáveis pelo balanço energético93. 

A restrição nutricional fetal também pode levar às adaptações orgânicas que 

favorecem a otimização de energia, possibilitando que o organismo seja mais eficiente e 

sobreviva em situações de privação energética, fato este denominado como a teoria da 

eficiência metabólica. Essas adaptações podem se tornar permanentes, levando ao 

desenvolvimento de obesidade, diabetes e hipertensão na vida adulta94. A restrição de 

nutrientes durante a vida intra-uterina induz estas adaptações fisiológicas e metabólicas a fim 

de favorecer o suprimento de nutrientes a órgãos vitais, como o cérebro55. 

Estudos ainda demonstram que a prole de mães submetidas à restrição energética 

durante o período gestacional apresenta aumento na expressão de PPAR gama (Peroxisome 

Proliferator-Activated Receptor) no tecido adiposo, fator de transcrição responsável pela 

adipogênese e lipogênese91. Também é proposto que a desnutrição intra-uterina pode 

promover aumento da adiposidade, prejuízo acentuado da sinalização da insulina do 

hipotálamo, e perda da função anorexígena da insulina em longo prazo, ocasionando o 

desenvolvimento da obesidade devido a maior hiperfagia95. 

Além disso, verifica-se uma associação positiva entre massa magra e o peso ao 

nascer96-97. Estudo ainda aponta que o baixo peso ao nascer associa-se negativamente com a 

taxa metabólica de repouso, o que facilita o ganho de massa corporal e pode favorecer o 

desenvolvimento da obesidade e da síndrome metabólica ao longo da vida98. 

Verificou-se também que crianças nascidas pequenas para a idade gestacional 

apresentaram menores concentrações plasmáticas de adiponectina quando comparadas à 
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crianças nascidas com tamanho apropriado para idade gestacional, demonstrando um quadro 

clínico que favorece a redução da sensibilidade insulínica, dislipidemias e obesidade99. 

As concentrações plasmáticas de leptina também são encontradas em menores 

concentrações em crianças nascidas com baixo peso ao nascer100. Sabe-se que nos primeiros 

dias de vida, este hormônio desempenha importantes funções neuroendócrinas, como o 

desenvolvimento das projeções neuronais do núcleo arqueado do hipotálamo, e que estão 

diretamente envolvidas na regulação do balanço energético93,101.  

Verifica-se também que o peso excessivo ao nascer se associa ao desenvolvimento da 

obesidade102-104. Revisão sistemática e meta-análise realizada recentemente por Yu et al 

(2011)105 demonstrou que o peso ao nascer excessivo está associado a um risco aumentado de 

obesidade em comparação com o peso adequado ao nascer, sugerindo que o peso ao 

nascer pode ser considerado um mediador entre as influências pré-natais e o risco de doenças 

ao longo da vida. 

Hirschler et al (2008)106 verificaram que crianças nascidas com excesso de peso 

apresentaram maiores valores de IMC e maior prevalência de obesidade quando comparadas 

às crianças nascidas com baixo peso e peso adequado ao nascer. Além disso, também se 

verificou que a cada 100 g de peso ao nascer aumentou-se em 1,05 vezes a chance do 

desenvolvimento de obesidade107.  

Estudos apontam que o peso ao nascer associa-se linearmente e proporcionalmente ao 

IMC aos 18 anos de idade108. A prevalência de obesidade pode ser duas vezes maior em 

crianças nascidas com peso excessivo ao serem comparadas com crianças nascidas com baixo 

peso109. Por outro lado, Gillman et al (2006)110 encontraram que cada quilograma a mais no 

peso ao nascer associou-se com um aumento de 20% a 30% no risco de obesidade na 

adolescência. Estudo populacional conduzido com 81.538 crianças e adolescentes entre 6 e 18 

anos demonstrou que o risco de desenvolvimento de obesidade foi maior naqueles com peso 

excessivo e menor para aqueles com peso insuficiente ao nascer111.  

As principais causas de peso excessivo ao nascer ou macrossomia são diabetes 

materna descontrolada, peso materno excessivo previamente a gravidez, gravidez prolongada 

(mais de 41 semanas), histórico materno de filho macrossômicos e distúrbios no líquido 

amniótico. O mecanismo proposto que associam peso excessivo ao nascer e obesidade refere-

se á hiperplasia e hipertrofia dos adipócitos, característica comum em recém-nascidos com 

peso excessivo112. 
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2.4. Peso ao nascer, síndrome metabólica e riscos cardiovasculares 
 

O peso ao nascer tem sido indicado em alguns estudos por influenciar o risco para o 

desenvolvimento de doenças crônicas ao longo da vida, como diabetes tipo 2, resistência 

insulínica, hipertensão e dislipidemias sendo, portanto indicador de risco para o 

desenvolvimento da síndrome metabólica e doenças cardiovasculares113-114. No entanto, os 

resultados encontrados até o momento não são uniformes e sugerem que tanto o baixo como o 

excesso de peso ao nascer estão envolvidos na ocorrência de fatores de risco para o 

desenvolvimento da síndrome metabólica113. 

Estudo conduzido por Hirschler et al (2008)106 demonstrou que crianças 

diagnosticadas com síndrome metabólica apresentaram maior prevalência de peso ao nascer 

excessivo, sendo que este grupo também apresentou número significativamente maior de 

parâmetros alterados da síndrome metabólica do que crianças nascidas com peso adequado e 

baixo peso. Neste mesmo sentido, estudo conduzido em crianças e adolescentes demonstrou 

que o peso excessivo ao nascer está significativamente associado à síndrome metabólica nesta 

faixa etária114. 

Crianças nascidas com excesso de peso também apresentam maior circunferência da 

cintura ao serem comparadas com aquelas nascidas com baixo e adequado peso ao nascer. 

Além disso, também se verificou que a pressão arterial sistólica foi maior naquelas nascidas 

com excesso de peso ao serem comparadas com crianças nascidas com baixo peso106. Este 

achado é de grande importância e também uma possível explicação para a associação entre 

peso ao nascer e síndrome metabólica, uma vez que a circunferência da cintura alterada 

correlaciona-se positivamente com o tecido adiposo visceral, que é preditivo de alterações 

metabólicas, como resistência à insulina, hiperinsulinemia, hipertrigliceridemia e 

hipercolesterolemia115. 

 Entretanto, condições de restrição do crescimento intra-uterino, levando ao baixo peso 

ao nascer, também têm sido sugeridas como fatores de risco importantes no desenvolvimento 

da síndrome metabólica em fases tardias da vida113. Na figura 3 está ilustrada a relação entre a 

privação energética durante a gestação e o desenvolvimento da síndrome metabólica e 

diabetes mellitus tipo 2.  

A privação nutricional pré-natal promove perda estrutural em órgãos importantes, 

como néfrons, cardiomiócitos e células β pancreáticas. Essas perdas, ao longo do 

envelhecimento, podem induzir ao surgimento da síndrome metabólica, principalmente 

mediante a uma ingestão calórica excessiva e obesidade em fases mais avançadas da vida116.  
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Fonte: Adaptado de Gottlieb et al, 2008116. 

 

Figura 3. Representação da relação entre desnutrição intra-uterina e o desenvolvimento de 

diabetes mellitus tipo 2 e síndrome metabólica. 

 

Estudo realizado com 117 crianças e adolescentes obesos entre 6 e 15 anos de idade 

demonstrou que aqueles nascidos com baixo peso apresentaram valores superiores de pressão 

arterial sistólica, glicemia de jejum e índice de resistência insulínica, comparados aos 

nascidos com excesso de peso117. Estes achados são corroborados por Sancakli et al (2008)118 

que verificaram que a concentração plasmática de insulina e o índice de resistência insulínica 

obtido por meio do cálculo do índice Homeostatic Model Assessment Insulin Resistance 

(HOMA-IR) apresentaram-se significativamente superiores em crianças aos 6 anos de idade 

nascidas pequenas para idade gestacional do que em crianças nascidas com tamanho 

adequado para a idade gestacional.  

Estudos apontam que os riscos para o desenvolvimento de hipertensão apresentam-se 

maiores em crianças e adolescentes nascidos com baixo e excessivo peso ao nascer. 

Observou-se em adolescentes de 12 anos nascidos com baixo peso maiores riscos de 

hipertensão111. O baixo peso ao nascer proveniente da desnutrição intra-uterina tem sido 

inversamente relacionado a pressão arterial, sugerindo a suscetibilidade ao desenvolvimento 

da hipertensão proveniente da restrições nutricionais durante a vida intra-uterina52. 
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Em um estudo realizado com adultos entre 20 e 30 anos de idade, verificou-se 

associação negativa entre baixo peso ao nascer e triglicérides elevados, pressão arterial 

elevada e intolerância  à glicose113. Pilgaard et al (2010)119 demonstraram que o aumento de 1 

quilograma (kg) de peso ao nascer associou-se a uma diminuição em 51% nos riscos de 

desenvolvimento de diabetes tipo 2 em pessoas de meia idade. Observou ainda que o baixo 

peso ao nascer foi inversamente relacionado com a sensibilidade insulínica. 

 Corroborando os achados descritos anteriormente, Guerrero-Romero et al (2010)114 

encontraram que crianças e adolescentes com baixo peso e peso excessivo ao nascer 

apresentaram maiores fatores de risco cardiovasculares, perfil lipídico alterado e 

hiperglicemia em comparação com aqueles nascidos com peso adequado. 

Estudos científicos ainda tentam demonstrar a associação entre peso ao nascer e 

doenças cardiovasculares. Como o músculo consiste num importante tecido para captação de 

glicose devido à ação da insulina, a programação de uma reduzida proporção de massa magra, 

devido à desnutrição intra-uterina, provocaria resistência à insulina, representando um dos 

possíveis mecanismos que relacionam o baixo peso ao nascer ao risco elevado para doenças 

cardiovasculares no futuro120. 

 

 

2.5. Aleitamento materno e obesidade 
 

O leite materno é considerado como o único alimento que deve ser oferecido aos 

recém-nascidos nos primeiros 6 meses de vida. Recomenda-se a manutenção da amamentação 

até os 24 meses, porém associada à introdução de alimentos complementares após os 6 meses 

para suprir adequadamente as necessidades nutricionais dos bebês121. 

A Organização Mundial da Saúde122 define aleitamento materno exclusivo quando o 

recém-nascido recebe somente leite materno, excluindo a ingestão de outros líquidos ou 

alimentos. Já a alimentação complementar é definida como os alimentos consumidos 

associados à amamentação até os 24 meses de vida. 

Dentre as vantagens provenientes do aleitamento materno, a adequação nutricional, 

proteção contra alergias, infecções, doenças respiratórias, dermatite atópica, benefícios 

imunológicos, psicológicos, sociais, econômicos e sobre o desenvolvimento neurológico são 

alguns dos benefícios em curto prazo bem descritos na literatura123-124.  

Os benefícios da ingestão de leite materno nos primeiros meses de vida também 

podem ser observados em longo prazo. Dentre estes se destaca sua influência e duração na 
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proteção contra o desenvolvimento de doenças crônicas, como a obesidade, síndrome 

metabólica, dislipidemias, diabetes, hipertensão arterial e esteatose hepática não-alcólica125-

130.  

A hipótese de que o aleitamento materno exerce efeito protetor contra a obesidade não 

é recente, e vem sendo demonstrada nas diversas faixas etárias, em crianças, adolescentes e 

adultos131-133. No entanto, os resultados encontrados até o momento mostram-se controversos 

e o tema permanece extremamente atual, principalmente diante do aumento crescente e 

alarmante na prevalência mundial do excesso de peso1-2, 134.  

Em meta-análise realizada por Harder et al (2005)135 observou-se pela análise de 17 

estudos que a duração da amamentação foi inversamente associada com o risco de 

desenvolvimento de excesso de peso. Estima-se que aproximadamente 13.669 casos de 

obesidade seriam evitados aumentando-se a prevalência de aleitamento materno para 100% 

aos 3 meses de idade136. Corroborando com estas estimativas, alguns estudos demonstram que 

a prevalência de excesso de peso e obesidade é menor em crianças amamentadas com leite 

materno do que em crianças que recebem fórmulas infantis e alimentos complementares 

precocemente137-139. 

Estudo realizado com 246.371 crianças de 4 anos demonstrou que a prevalência de 

excesso de peso foi maior entre as crianças que nunca foram amamentadas ou que foram 

amamentadas por apenas um mês. Além disso, observou-se que o excesso de peso diminuiu 

com o aumento da duração do aleitamento materno140. Kalies et al (2005)141 verificaram que 

crianças em aleitamento materno por menos de seis meses apresentaram risco maior de ganho 

de peso excessivo aos 2 anos do que crianças amamentadas por seis meses ou mais. 

Observaram ainda que aquelas amamentadas exclusivamente por apenas 1 mês apresentaram 

chances 2 vezes maiores de ganho de peso excessivo comparadas às crianças que foram 

amamentadas no mínimo por 6 meses. Este estudo demonstrou que a duração do aleitamento 

materno associou-se inversamente ao risco de ganho de peso excessivo nos primeiros anos de 

vida. 

Ao dividir o tempo de aleitamento materno em quartis, verificou-se em crianças no 

primeiro quartil de aleitamento materno (< 20 semanas), que a introdução precoce de 

alimentos complementares foi associada com o aumento excessivo de peso no primeiro ano de 

vida142. Vários estudos da literatura confirmam esta hipótese, demonstrando que o ganho de 

peso nos primeiros anos de vida ocorre de forma menos intensa em crianças amamentadas 

com leite materno, quando comparadas às crianças que recebem fórmulas infantis e alimentos 

complementares precocemente143-145. Alguns estudos ainda apontam que o ganho de peso 
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excessivo nos primeiros meses de vida está relacionado ao desenvolvimento da obesidade, ao 

acúmulo excessivo de tecido adiposo visceral e à maior porcentagem de gordura corporal ao 

longo da vida146-148. 

Crianças amamentadas exclusivamente apresentam menor velocidade de ganho de 

peso no primeiro mês de idade em comparação com aquelas alimentadas exclusivamente com 

fórmula infantil149. Este dado é de suma importância para esclarecer um dos elos entre 

aleitamento materno e obesidade, uma vez que Rzehak et al (2009)150 verificaram que a 

velocidade de ganho de peso, comprimento e IMC é mais intensa nos 3 primeiros meses de 

vida. Bebês amamentados exclusivamente até os 6 meses ganham peso, comprimento e 

adiposidade mais lentamente do que crianças alimentadas com fórmulas, independente da 

idade de introdução de alimentos complementares e de fatores maternos151. 

Metzger et al (2010)152 realizaram um importante estudo que teve como objetivo 

demonstrar o efeito do aleitamento materno na prevenção de riscos de obesidade em crianças 

e adolescentes. Este estudo verificou que pares de irmãos em que apenas um foi amamentado, 

o indivíduo amamentado apresentou IMC na adolescência de 0,39 desvios-padrão menor do 

que seu irmão não amamentado. Os autores concluíram neste estudo que o aleitamento 

materno na infância pode ser um importante fator protetor contra o desenvolvimento da 

obesidade. 

 

 

2.6. Aleitamento materno, síndrome metabólica e riscos cardiovasculares 
 

O aleitamento materno é apontado como um fator protetor contra o desenvolvimento 

dos fatores de riscos desencadeantes da síndrome metabólica125-128, porém os dados 

encontrados na literatura ainda mostram-se controversos e pouco conclusivos153-154. 

Estudos demonstraram que a pressão arterial pode ser influenciada pelo tempo de 

aleitamento materno155-156. Em meta-análise, Martin et al (2004)126 verificaram que a pressão 

arterial sistólica foi significativamente inferior em crianças amamentadas com leite materno 

quando comparadas às crianças que receberam fórmula infantil. Observaram ainda redução na 

pressão arterial diastólica associada com a prática do aleitamento materno. Estes achados 

também são corroborados por Lawlor et al (2005)127, os quais verificaram em seu estudo de 

caráter transversal, realizado com 2192 crianças e adolescentes entre 9 e 15 anos de idade, que 

aqueles amamentados exclusivamente apresentaram menores níveis de pressão arterial 

sistólica, quando comparados aos que não receberam leite materno exclusivamente. 
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A influência do aleitamento materno nos níveis pressóricos pode ser explicada por 

meio de diversos mecanismos, entre eles menor ingestão de sódio, menor quadro de 

hiperinsulinemia e maior consumo de ácidos graxos poli-insaturados, considerando o 

consumo materno adequado de acordo com suas necessidades diárias, uma vez ques são 

considerados importantes componentes de membranas do endotélio vascular126-127.  

É também relatado na literatura o efeito protetor do aleitamento materno contra o 

desenvolvimento de diabetes mellitus e resistência insulínica128, no entanto os estudos que 

relacionam aleitamento materno e diabetes são pouco conclusivos157. Em revisão sistemática e 

meta-análise, Owen et al (2006)128 verificaram que indivíduos amamentados apresentaram um 

risco menor para desenvolver diabetes, quando comparados àqueles que foram alimentados 

com fórmulas. Na infância, ainda se observou que o aleitamento materno foi consistentemente 

relacionado com a menor concentração plasmática de glicose e insulina. 

Corroborando estes achados, um estudo longitudinal realizado em 265 crianças aos 9 

meses de idade demonstrou que aquelas que foram amamentadas apresentaram concentração 

sérica de insulina significativamente menor do que às não amamentadas com leite materno. 

Verificou-se ainda relação entre a concentração sérica de insulina e número de mamadas por 

dia, sendo que crianças que recebiam leite materno com maior frequência diária apresentaram 

menores concentrações plasmáticas de insulina. Porém, não se verificou diferença 

significativa na concentração de glicose entre os grupos de amamentados e não amamentados, 

e a duração total de aleitamento materno não se correlacionou significativamente com as 

concentrações de glicose e  insulina158.  

Nobili et al (2009)129 ao investigarem o efeito do tipo de alimentação no início da vida 

em crianças diagnosticadas com esteatose hepática, verificaram que aqueles que receberam 

aleitamento materno apresentaram menor frequência de hipertensão arterial. Neste mesmo 

sentido, observaram que a severidade do grau de esteatose hepática não-alcoólica foi menor 

em crianças amamentadas com leite materno. Em análise de regressão logística, averigaram 

que o aleitamento materno foi um fator protetor contra o desenvolvimento de esteato-hepatite 

e fibrose hepática. Demonstraram ainda que as chances de desenvolvimento de esteato-

hepatite e fibrose diminuíram de acordo com o aumento do tempo de aleitamento materno. 

Este estudo ressaltou a influência positiva da ingestão do leite materno contra a progressão da 

esteatose hepática não-alcoólica. 

No que se refere às manifestações sub-clínicas de eventos desencadeantes da 

aterosclerose, o aleitamento materno também tem sido investigado devido a sua possível 

influência protetora nestas condições. Um estudo longitudinal com base em um follow-up de 
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65 anos realizado com 732 pessoas demonstrou que a amamentação associou-se inversamente 

com a aterosclerose, por meio da mensuração da espessura da íntima média e de placas 

coronarianas, consideradas medidas estabelecidas de aterosclerose pré-clínica, capaz de 

prever acidente vascular cerebral e isquemia cardíaca. Os prováveis mecanismos que 

relacionam aleitamento materno e proteção contra doenças cardiovasculares referem-se a 

redução da pressão arterial, da concentração plasmática de colesterol, glicose e resistência à 

insulina159. 

Estudos da literatura sugerem que o aleitamento materno exerce um efeito protetor 

contra alterações no perfil lipídico, como a concentração plasmática de colesterol160-161. 

Revisão sistemática conduzida por Owen et al (2008)161 demonstrou que a concentração 

média de colesterol total em indivíduos adultos amamentados na primeira infância foi menor 

quando comparada àqueles que foram alimentados com fórmula infantil. Esta redução nas 

concentrações do colesterol em adultos foi mais acentuada no subgrupo de estudos em que se 

comparou aqueles que receberam aleitamento materno exclusivo versus fórmula infantil. 

Plancoulaine et al (2000)162 também verificaram em 572  crianças entre 5 e 11 anos, 

que meninos amamentados apresentaram concentrações plasmáticas de colesterol inferior 

àqueles alimentados com fórmulas. Nas meninas, a concentração sanguínea de colesterol não 

se relacionou significativamente ao fato de receber leite materno, porém se associou ao tipo 

de leite oferecido na infância. Neste estudo, meninas que receberam leite de vaca integral 

apresentaram concentrações de colesterol total superior àquelas que foram alimentadas com  

leite semi-desnatado ou desnatado. 

 

 

2.7. Mecanismos comportamentais e fisiológicos do aleitamento materno 
 

Os mecanismos pelos quais o leite materno é considerado protetor contra o 

desenvolvimento da obesidade e de doenças metabólicas são pautados em respostas 

fisiológicas, mecanismos comportamentais e composição do leite materno. A amamentação, o 

uso de mamadeira e a introdução precoce de alimentos complementares diferem em vários 

aspectos no que se refere ao conteúdo de nutrientes e de fatores bioativos, o modo de 

alimentação, o comportamento da criança e a interação mãe-bebê163-164. 

A interrupção do aleitamento materno favorece a oferta de fórmulas infantis e 

alimentos complementares precocemente, ou até mesmo introdução de leite de vaca na 

alimentação infantil. O maior ganho de massa corporal em crianças desmamadas 
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precocemente pode ser explicado pela diferença no consumo de macronutrientes, em 

particular a proteína. A ingestão de proteína por quilo de massa corporal é 55-80% mais 

elevada em crianças que consomem fórmulas infantis do que em crianças amamentadas com 

leite materno. Diferenças no início da ingestão destes componentes promovem modulação da 

programação de sistemas metabólicos alterando vias do apetite e do metabolismo165. O 

consumo protéico superior às necessidades do recém-nascido favorece o aumento da secreção 

de hormônios anabólicos, como insulina e fator de crescimento semelhante à insulina 1 (IGF-

1) e, consequentemente, a proliferação dos adipócitos, o que leva à aceleração do crescimento 

e aumento de tecido adiposo164. 

Sugere-se também que a amamentação ao seio materno proporciona ao recém-nascido 

o estabelecimento da sua própria saciedade. Verificou-se que crianças que são amamentadas 

ao seio materno possuem maior facilidade de controlar sua ingestão alimentar, favorecendo o 

reconhecimento dos sinais de saciedade, resultando em uma auto-regulação do consumo 

energético16,163,166. Isso pode ser explicado pelo fato de que na maioria das vezes o 

aleitamento artificial e a introdução precoce de alimentos complementares proporcionam o 

consumo alimentar superior às necessidades nutricionais do recém-nascido, por meio de 

estímulos da família para que a criança consuma todo o alimeno disponível no prato ou na 

mamadeira167. 

A ausência de aleitamento materno e a introdução precoce de alimentos 

complementares torna os indivíduos mais suscetíveis a exposição a um ambiente 

obesogênico133. Estudos experimentais atuais demonstram que a ingestão precoce de gordura 

hidrogenada durante os primeiros meses de vida pode promover alterações na síntese e 

secreção de adipocinas pro-inflamatórias ao longo da vida168-169. 

Estudos conduzidos em animais demonstraram que a ingestão de gordura vegetal 

hidrogenada rica em gordura trans durante no período de gestação e de lactação promoveram 

redução na expressão de receptores de adiponectina e aumento na expressão de proteínas 

envolvidas na síntese das adipocinas pro-inflamatórias no tecido adiposo, como ao Fator 

Associado ao Receptor TNF tipo 6 (TRAF-6)169. Por outro lado, o consumo excessivo 

materno de gordura trans durante o período de lactação também favoreceu o aumento nas 

concentrações de colesterol, expressão de adipocinas pro-inflamatórias, como PAI-1 e TNF-α 

no tecido adiposo branco, bem como redução na expressão do gene da leptina e adiponectina 

na prole. O aumento na expressão de adipocinas pro-inflamatórias, e a redução na expressão 

da adiponectina e leptina são condições que podem contribuir para a hiperinsulinemia e 

dislipidemias, condições que caracterizam a síndrome metabólica. Desta forma, ressalta-se a 
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importância da adequação do consumo materno e do bebê no período de gestação e 

lactação168. 

Por outro lado, crianças amamentadas ao seio materno se adaptam mais facilmente a 

introdução de novos alimentos, favorecendo a formação de hábitos alimentares mais 

saudáveis durante a infância. Isso ocorre porque o sabor do leite materno varia 

consideravelmente, dependendo da dieta realizada pela mãe, desta forma os bebês que são 

amamentados com leite materno podem ser mais propensos a aceitar frutas e verduras quando 

são introduzidos durante a infância, facilitando a adoção de hábitos alimentares mais 

saudáveis166-167,170. Além disso, os ácidos graxos de cadeia poliinsaturada presentes no leite 

materno possuem efeitos benéficos em obesos, entre eles redução do acúmulo de gordura 

ectópica no músculo e no fígado171-172.  

Outro mecanismo pelo qual o aleitamento materno pode proteger contra o 

desenvolvimento da obesidade e suas co-morbidades refere-se aos componentes hormonais 

presentes em sua composição e que podem influenciar o balanço e o metabolismo 

energético26,173. Atualmente, entre os hormônios identificados como constituintes do leite 

materno e que são estudados por desempenharem funções importantes no metabolismo 

energético estão a leptina, grelina, adiponectina, resistina e obestatina174. 

O hormônio leptina possui efeito no controle da saciedade precoce em bebês e pode 

influenciar a programação da regulação do balanço energético na infância e na idade adulta, 

protegendo assim contra o desenvolvimento da obesidade em fases mais tardias da vida em 

decorrência do consumo alimentar excessivo175. 

A administração oral de doses fisiológicas de leptina durante o período de 

amamentação é capaz de atuar inibindo a ingestão alimentar de animais, sem afetar o ganho 

de peso saudável durante este período. Assim, a leptina exógena, memitizando a leptina 

proveniente do leite materno, pode regular a ingestão alimentar em recém-nascidos176. 

Resultado interessante também foi encontrado por Yis et al (2010)177 em que se verificou que 

à medida em que se aumenta a leptina sérica, o consumo energético proveniente dos alimentos 

complementares diminuiu em crianças amamentadas até os 6 meses. 

 Crianças amamentadas com leite materno apresentaram maiores concentrações séricas 

de leptina do que crianças amamentadas com fórmulas infantis178. A concentração de leptina 

do leite materno no primeiro mês de lactação correlaciona-se negativamente com o IMC aos 

18 e 24 meses de idade, demonstrando seu papel na prevenção precoce de obesidade179. No 

entanto, estados de hiperleptinemia estão associados à resistência a ação deste hormônio em 
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adolescentes obesos, o que pode agravar o processo inflamatório da obesidade e dificultar o 

emagrecimento69. 

Entre os hormônios presentes no leite materno e que desempenham funções 

específicas reduzindo os riscos de desenvolvimento de co-morbidades do excesso de tecido 

adiposo, destaca-se a adiponectina, devido ás suas propriedades anti-diabéticas, anti-

ateroscleróticas e anti-inflamatórias76,180. 

Por outro lado, a grelina também encontrada no leite materno tem como ação principal 

estimular a ingestão alimentar, atuando principalmente no núcleo arqueado do hipotálamo e 

reduzindo o gasto energético181. Estudos indicam que as concentrações de grelina 

correlacionam-se positivamente com a idade, peso, circunferência da cabeça e comprimento, 

sugerindo a importância deste hormônio no crescimento e desenvolvimento de crianças nos 

primeiros meses de vida182. No entanto, as concentrações de grelina também são maiores em 

crianças que recebem fórmulas infantis do que naquelas que recebem aleitamento materno181. 

Em relação à presença da resistina e obestatina no leite materno, estes achados são 

recentes e a descrição de suas funções específicas como constituintes do leite materno são 

escassas na literatura atual. Sabe-se que os níveis de resistina umbilical  correlacionam-se 

positivamente com os níveis séricos maternos de resistina e negativamente com peso neonatal, 

sugerindo que a resistina possa desempenhar um papel no controle do crescimento fetal e 

também no desenvolvimento da regulação do apetite e do metabolismo em crianças. A 

resistina também é encontrada em maiores concentrações em crianças alimentadas com 

fórmulas infantis do que naquelas que são amamentadas com leite materno183-184. 

A obestatina é o hormônio mais recentemente descoberto no leite materno, 

proveniente do peptídeo precursor da grelina e produzido pelas células que revestem o 

estômago e o intestino. Estuda-se atualmente seu possível efeito anorexígeno, reduzindo a 

ingestão alimentar, o ganho de peso e o esvaziamento gástrico184. Zhang et al (2005)185 

verificaram que a administração intraperitoneal de obestatina em animais reduz a ingestão 

alimentar de uma maneira dose-dependente. No entanto, Seim et al (2011)186 elencam 

diversas outras funções da obestatina no organismo humano, como estímulo a fatores de 

crescimento, redução da ansiedade, inibição da motilidade gastro-intestinal, regulação do sono 

e inibição da sede. A obestatina pode exercer função importante no pâncreas, atuando como 

um fator de crescimento nas ilhotas pancreáticas e na manutenção da massa das células β 

pancreáticas, ressaltando a sua importância sobre a função endócrina e sobre a glicemia. 
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3. OBJETIVOS 

 
 
3.1. Objetivo geral 
 

O objetivo deste estudo foi verificar o perfil metabólico e inflamatório, componentes 

da síndrome metabólica e composição corporal entre adolescentes obesos de acordo com peso 

ao nascer e aleitamento materno exclusivo. 

 

 

3.2. Objetivos específicos 
 

- Verificar o perfil de peso ao nascer e aleitamento materno exclusivo em adolescentes 

obesos; 

 

- Comparar o perfil de composição corporal entre adolescentes obesos, de acordo com peso ao 

nascer e tempo de aleitamento materno exclusivo; 

 

- Comparar o perfil antropométrico entre adolescentes obesos, de acordo com peso ao nascer e 

tempo de aleitamento materno exclusivo; 

 

- Comparar o perfil metabólico entre adolescentes obesos, de acordo com peso ao nascer e 

tempo de aleitamento materno exclusivo; 

 

- Verificar a prevalência de síndrome metabólica entre adolescentes obesos, de acordo com 

peso ao nascer e tempo de aleitamento materno exclusivo; 

 

- Comparar o perfil de adiponectina, resistina e leptina entre adolescentes obesos, de acordo 

com peso ao nascer e tempo de aleitamento materno exclusivo; 

 

- Comparar o perfil da espessura da íntima média da artéria carótida entre adolescentes 

obesos, de acordo com tempo de aleitamento materno exclusivo e peso ao nascer; 

 

- Verificar possíveis correlações entre as variáveis estudadas. 
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4. CASUÍSTICA E MÉTODOS 
 
 
4.1. Delineamento da pesquisa 

 

O delineamento deste estudo tem caráter transversal e é classificado como uma 

pesquisa aplicada e com análise quantitativa dos dados187. O projeto foi previamente 

submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa, tendo sido aprovado sob o número de protocolo 

0135/04 (Anexo 1) e registrado no clinical trial sob o código NCT01358773. Todos os 

participantes ou responsáveis legais assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido 

(Apêndice 1). 

 

 

4.2. Amostra 
 

Participaram deste estudo 118 adolescentes obesos entre 14 e 19 anos, integrantes do 

programa interdisciplinar de atendimento ao adolescente obeso dos anos de 2007 à 2010, do 

Grupo de Estudos da Obesidade (GEO), da Universidade Federal de São Paulo em parceria 

com o Centro de Estudos em Psicobiologia e Exercício (CEPE).  

Foram incluídos neste estudo adolescentes com Índice da Massa Corporal (IMC) 

acima do percentil 95 da curva proposta pelo Centers for Diseases Control (CDC, 2000)188 de 

acordo com gênero e idade (Anexo 2) e indivíduos pós-púberes em estágio V de acordo com o 

estadiamento de Tanner189. 

Não foram incluídos neste estudo adolescentes que estivessem grávidas, que fizessem 

uso abusivo de álcool e drogas, ou substâncias químicas que poderiam causar dependência e 

alterar os resultados dos exames, adolescentes nascidos prematuros e filhos de mães que 

apresentaram complicações durante a gestação. 

 

 

4.3. Métodos 
 

Avaliações antropométricas, bioquímicas, composição corporal, gordura visceral, 

subcutânea e espessura da íntima média da artéria carótida foram obtidas com o intuito de 

traçar o perfil clínico, bioquímico e inflamatório dos pacientes. A seguir são descritos os 

procedimentos aos quais os voluntários foram submetidos.  
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4.3.1. Avaliação clínica e aplicação da anamnese 

 
Realizou-se uma avaliação inicial por médico endocrinologista para inclusão no 

estudo, tanto para diagnóstico de saúde, como para a classificação do estágio de maturação 

sexual. 

A aplicação da anamnese clínica (Apêndice 2) foi realizada por meio de uma 

entrevista realizada pelos integrantes do GEO com os voluntários e seus pais ou responsáveis 

legais, e objetivou coletar informações referentes aos dados pessoais, história clínica, bem 

como informações sobre a presença de aleitamento materno, duração total do aleitamento 

materno, aleitamento materno exclusivo (AME), duração total de aleitamento materno 

exclusivo (meses) e peso ao nascer. 

Após a coleta destas informações os voluntários foram distribuídos em grupos de 

acordo com a classificação proposta pela Organização Pan-Americana de Saúde (1987)80 para 

peso ao nascer e adaptada de Vérier et al (2011)190 para o tempo de aleitamento materno 

exclusivo, como demonstrado na figura 4. Vale pontuar que neste estudo, os adolescentes 

nascidos com baixo peso (<2500 gramas) e peso insuficiente (≥2500g e <3000 g) foram 

distribuídos em um único grupo, denominado de grupo de peso insuficiente, como tentativa de 

uniformizar o número de voluntários dentro de cada grupo, possibilitando a realização das 

análises estatísticas apropriadas. 
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Peso ao Nascer

Peso Insuficiente
≤ 2999 g 

Peso Adequado
≥ 3000 a ≤ 3999g

Excesso de Peso
≥ 4000g

Aleitamento Materno 
Exclusivo

Não 1 a 5 meses 6 meses

 

Figura 4. Classificação em grupos de acordo com peso ao nascer (a) e tempo de aleitamento 

materno exclusivo (b). 

 

(a) 

(b) 
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4.3.2. Avaliação antropométrica 

 

- Massa corporal (kg) 

A aferição da massa corporal foi realizada em uma balança de plataforma mecânica do 

aparelho BOD POD, com precisão de 0,001 g, seguindo a padronização proposta na literatura. 

O avaliado permaneceu em pé, ereto, no centro da balança vestindo o mínimo de roupa 

possível, descalço e com os braços estendidos ao longo do corpo191. 

 

- Estatura 

A aferição da estatura foi realizada utilizando-se um estadiômetro com escala de 

precisão de 0,01 cm. O voluntário posicionou-se sobre a base do equipamento, descalço, de 

forma ereta, com os membros superiores pendentes ao longo do corpo, pés unidos, 

procurando colocar as superfícies posteriores dos calcanhares, a cintura pélvica, região 

escapular e occipital em contato com a escala de medida. Com o auxílio do cursor, a estatura 

foi determinada pela medida correspondente entre a distância da região plantar e o vértice, 

permanecendo o avaliado em apnéia inspiratória e com a cabeça orientada no plano de 

Frankfurt paralelo ao solo191. 

 

- Índice de Massa Corporal (IMC) 

 O índice de massa corporal foi calculado por meio da divisão do valor de massa 

corporal (kg) pelo quadrado da estatura (metros), como proposto por Quételet (1860)192 como 

está demonstrado na fórmula abaixo:  

 

 

 

 

 

- Circunferência da cintura 

A circunferência da cintura é uma medida capaz de predizer o acúmulo de tecido 

adiposo visceral que se encontra localizado na região abdominal. Sua aferição foi realizada 

por meio de uma fita métrica inelástica, com o paciente em pé, ereto e com as pernas 

estendidas. A medida foi obtida ao final de uma expiração, no ponto médio entre o último 

arco costal e a crista ilíaca, seguindo a padronização proposta na literatura193. 

IMC (Kg/m2) = Massa corporal (kg) 

                    Estatura (m2) 
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A classificação deste índice foi realizada de acordo com a tabela de percentil 

específica para gênero e idade recomendada pela International Diabetes Federation (IDF, 

2007)194 para crianças e adolescentes (Anexo 3). 

 

4.3.3. Composição corporal 

 
A composição corporal foi obtida pela pletismografia por deslocamento de ar, que 

consiste em um método rápido, fácil e não invasivo. A determinação da composição corporal 

por este método considera a relação inversa entre pressão (p) e volume (v), baseado no 

princípio da Lei de Boyle (p1v1=p2v2), em que p1 e v1 representam pressão e volume do ar 

antes do avaliado entrar no aparelho e p2 e v2 representam pressão e volume com o sujeito 

dentro do equipamento195. 

 A obtenção do valor de volume corporal foi aplicada na equação para obtenção da 

densidade corporal (DC), como é demonstrado abaixo:  

 

 

 

  

Obtendo-se a densidade corporal (DC), aplicou-se a equação preditora de porcentagem 

de gordura corporal proposta por Siri (1961)196: 

 

 

 

 

 

4.3.4. Avaliação da gordura visceral e subcutânea 

 
A avaliação da gordura visceral e subcutânea foi obtida por meio da ultrassonografia 

da região abdominal, usando um transdutor multifreqüência de 3,5 MHz (banda larga) e 

equipamento HTL / HDI 3000 situado a 1 cm do umbigo. A espessura da gordura subcutânea 

foi definida como a distância entre a pele e a face externa do músculo reto-abdominal e a 

gordura visceral como a distância entre a face interna e a parede anterior da aorta197. 

 

Densidade Corporal= massa corporal (kg) 

volume 

 

 

% Gordura Corporal = (4,95/DC – 4,5) x 100 
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4.3.5. Aferição da pressão arterial 

 
A aferição da pressão arterial foi realizada por meio da técnica auscultatória e por 

esfigmomanômetro de coluna de mercúrio, seguindo as técnicas propostas pela Sociedade 

Brasileira de Cardiologia (2007)198. 

O paciente permaneceu sentado, com pernas descruzadas, pés apoiados no chão, dorso 

encostado na cadeira e relaxado e braços livres de roupas que pudessem interferir na aferição. 

O braço ficou posicionado na altura do coração, apoiado, com a palma da mão voltada para 

cima, o cotovelo ligeiramente fletido, e o manguito posicionado acima da fossa cubital, sem 

deixar folga, e o meio da parte compressiva sobre a artéria braquial.  

O manguito foi inflado até ultrapassar 20 a 30 mmHg o nível estimado da pressão 

sistólica e em seguida desinflado lentamente. A pressão sistólica foi determinada na ausculta 

do primeiro som (fase I de Korotkoff), que é um som fraco seguido de batidas regulares, e a 

pressão diastólica foi determinada no desaparecimento do som (fase V de Korotkoff).  

 

4.3.6. Ultrassonografia da íntima média da artéria carótida 

 
A medida da espessura da íntima-média da artéria carótida (IMTc) foi realizada por 

um  radiologista vascular, utilizado um equipamento de ultra-sonografia Logic 5 and Logic 7 

da marca General Electric®  com transdutor linear de 7-14 MHz. O coeficiente de variação 

intra-avaliador para esta medida foi de 4,36%. Os voluntários foram examinados na posição 

supina com o pescoço em hiperextensão. O protocolo envolveu medidas repetidas da parede 

posterior das artérias carótidas comum direita e esquerda a 2 centímetos da bifurcação do 

bulbo. Em uma imagem longitudinal B-mode, a parede posterior da artéria carótida comum 

aparece como duas linhas paralelas brilhantes separadas por um espaço hipoecóico. A 

distância entre o início da primeira linha brilhante da parede posterior (interface lúmen - 

íntima) e o final da segunda linha brilhante (interface média – adventícia) indica a espessura 

da íntima-média da parede posterior, previamente descrita por Guardamagna et al. (2009)199. 

Para a determinação da IMTc utilizada no presente estudo foram realizadas três 

medidas da artéria carótida comum direita e esquerda e calculada a média das maiores 

medidas de cada lado200. 
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4.3.7. Análises sanguíneas 

 

Realizou-se coleta de amostras sanguíneas através de punção periférica da veia do 

antebraço, após jejum noturno de 12 horas. As amostras foram centrifugadas e o soro 

separado em alíquotas para análise dos parâmetros bioquímicos de glicose, insulina, perfil 

lipídico (triglicérides, colesterol total e frações) e de adipocinas (adiponectina, resistina e 

leptina). As amostras sangúineas foram dosadas de acordo com método enzimático 

colorimétrico, para diagnósticos in vitro específicos. As dosagens dos hormônios adiponectina 

(µg/L), resistina (ng/dL) e leptina (ng/dL) foram obtidas pela utilização de kits enzimáticos 

específicos. 

 

4.3.8. Determinação da resistência insulínica 

 
A resistência à insulina foi determinada pela aplicação da equação Homeostasis Model 

Assessment Insulin Resistance (HOMA-IR) proposta por Mattews et al (1985)201. Este índice 

é calculado por uma equação matemática, considerando-se os valores das concentrações 

séricas de glicose e insulina de jejum. O valor de normalidade proposto para a faixa pediátrica 

consiste em valores inferiores a 2,0202.  

 

HOMA-IR: Insulina em jejum (µU/mL) x glicemia em jejum (mmol/mL)/22,5 

 

4.3.9. Determinação da sensibilidade insulínica 

 
A sensibilidade à insulina foi estimada pelo método Quantitative Insulin Sensitivity 

Check Index (QUICKI), que consiste em uma equação proposta por Katz et al (2000)203, que 

leva em consideração as concentrações de glicose e insulina de jejum. Redução na 

sensibilidade à insulina é verificada quando o valor obtido apresenta-se inferior a 0,339202. 
 

QUICKI = 1/ [log insulina em jejum + 1 log glicemia em jejum] 
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4.3.10. Diagnóstico de síndrome metabólica 

 

A síndrome metabólica foi diagnosticada seguindo os critérios da IDF (2007)194 para 

crianças e adolescentes. A alteração na circunferência da cintura de acordo com percentil 

(Anexo 3) associada a duas ou mais alterações nos demais parâmetros (aumento de 

triglicérides, glicemia de jejum, pressão arterial sistólica e diastólica e diminuição dos níveis 

de HDL-c) são indicativos de síndrome metabólica. Os valores de normalidade destes 

parâmetros de acordo com a IDF estão descritos na tabela 1. 

 

 

Tabela 1. Parâmetros preditores da síndrome metabólica de acordo com International 

Diabetes Federation (IDF, 2007) 

  Adolescentes ≤ 16 anos Adolescentes > 16 anos 

Circunferência cintura (cm) ≥ percentil 90 ≥ percentil 90 

Triglicérides (mg/dL) ≥150 mg/dL ≥150 mg/dL 

HDL-c (mg/dL) < 40 mg/dL 
Meninos < 40 mg/dL/ 

Meninas <50 mg/dL 

 

Pressão arterial (mmHg) ou  

diagnóstico prévio de HAS* 

 

Sistólica ≥130 ou 

 

Sistólica ≥130 ou 

Diastólica ≥85 Diastólica ≥85 

 

Gicemia de jejum (mg/dL) ou ≥ 100 mg/dL ≥ 100 mg/dL 

diagnóstico prévio de Diabetes II 

 

* HDL-c, High Density Lipoprotein- cholesterol; HAS, Hipertensão Arterial Sistêmica; 
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4.4. Análise estatística 
 

A análise estatística foi realizada por meio do software STATISTICA versão 7.0 e o 

nível de significância fixado foi de p< 0,05. O teste de normalidade Kolmogorov Smirnov foi 

aplicado para determinação da distribuição das variáveis. Para comparações entre os grupos 

foi utilizada a Análise de Variância (ANOVA) para as variáveis paramétricas e teste Kruskal-

Wallis para as variáveis não paraméticas. Os dados paramétricos estão expressos em média ± 

desvio padrão e os não paramétricos em mediana (mínimo e máximo). Correlações de Pearson 

e Spearman foram aplicadas para verificar correlações entre as variáveis de estudo. Aplicou-

se o teste de qui-quadrado de Fisher para verificar possível associação entre as variáveis 

categóricas. 
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5. RESULTADOS 
 

Parte dos resultados apresentados nesta seção foi submetida à revista European Journal 

of Clinical Nutrition (Anexo 4), sobre a forma de artigo científico entitulado como 

“Inflammatory profile evaluated by adiponectin concentration and carotid intima-media 

thickness in obese adolescents according to exclusive breastfeeding time” (Apêndice 3). 

 
 
5.1. Características descritivas da amostra estudada 

 
As características da amostra coletadas na anamnese clínica quanto à cor, grau de 

instrução, histórico familiar de obesidade e doenças crônicas, comportamento alimentar e 

hábito intestinal estão descritas na tabela 2. Não se verificou diferenças estatisticamente 

significantes nas frequências dessas características dentro dos grupos de acordo com tempo de 

aleitamento materno exclusivo e peso ao nascer. 

Na amostra total, verificou-se que 79,31% eram brancos, 6,89% negros e 13,80% 

pardos. A maioria dos voluntários cursava o ensino médio (64,96%), enquanto que 12,82% 

ensino fundamental, 17,06% completaram o ensino médio e 5,13% cursavam o ensino 

superior. 

No que se refere aos antecedentes familiares, 89,83% apresentavam histórico familiar 

de obesidade, 61,02% de diabetes, 29,66% de dislipidemias, 66,95% de hipertensão arterial, 

24,58% de tireoidopatias e 41,53% de doenças cardiovasculares. 

Quanto ao comportamento alimentar, verificou-se que a maioria dos voluntários 

realizava 4 refeições por dia (34,78%) e a  maioria referiu mastigação rápida (64,96%). 

Quanto ao hábito intestinal, apenas 21,37% referiram constipação. Em relação à avidez 

alimentar por alimentos palatáveis, refrigerantes e doces em geral e chocolates foram os 

alimentos mais referidos durante a aplicação da anamnese.  
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Tabela 2. Frequência das características descritivas da amostra estudada. 
 

  
      Peso Peso Excesso     Não 1 a 5 6   

 
  Todos   Insuficiente Adequado de Peso p   AME meses meses p 

  
      n= 26 n= 79 n= 15     n= 18 n= 60 n= 40   

Etnia 

Branca (%) 79,31 
 

73,08 80,52 84,62 ns 
 

77,78 83,06 74,35 ns 

Negra  (%) 6,89 
 

11,54 5,19 7,69 ns 
 

11,11 5,08 7,69 ns 

Parda  (%) 13,80 
 

15,38 14,29 7,69 ns 
 

11,11 11,86 17,96 ns 

 
           

Grau de instrução 
           

Ensino fundamental (cursando)  (%) 12,82 
 

15,38 10,25 23,08 ns 
 

11,11 15,26 10,00 ns 

Ensino médio (cursando)  (%) 64,96 
 

69,23 65,38 53,85 ns 
 

77,78 59,32 67,50 ns 

Ensino médio completo  (%) 17,09 
 

7,69 19,23 23,08 ns 
 

5,56 20,34 17,50 ns 

Ensino superior (cursando)  (%) 5,13 
 

7,69 5,14 0,00 ns 
 

5,56 5,08 5,00 ns 

 
           

Antecedentes Familiares 
           

Obesidade  (%) 89,83 
 

84,62 89,87 100,00 ns 
 

83,33 90,00 92,50 ns 

Diabetes  (%) 61,02 
 

65,38 60,76 53,85 ns 
 

55,56 53,33 75,00 ns 

Dislipidemias  (%) 29,66 
 

11,54 35,44 30,77 ns 
 

11,11 30,00 37,50 ns 

Hipertensão arterial  (%) 66,95 
 

73,08 68,35 46,15 ns 
 

61,11 60,00 80,00 ns 

Tireoidopatias  (%) 24,58 
 

26,92 22,78 30,77 ns 
 

22,22 23,33 27,50 ns 

Doenças cardiovasculares  (%) 41,53 
 

46,15 43,04 23,08 ns 
 

38,89 41,67 42,50 ns 

 
           

Numero refeições dia 
           

1  (%) 2,61 
 

0,00 2,60 7,69 ns 
 

5,56 1,72 2,56 ns 

2  (%) 13,04 
 

4,00 16,88 7,69 ns 
 

5,56 18,97 7,69 ns 

3  (%) 
 

31,31 
 

36,00 28,57 38,46 ns 
 

44,44 29,31 28,21 ns 

4  (%) 
 

34,78 
 

40,00 33,77 30,77 ns 
 

22,22 31,03 46,15 ns 

5  (%) 
 

13,04 
 

16,00 12,99 7,69 ns 
 

11,11 15,52 10,26 ns 

6  (%) 
 

5,22 
 

4,00 5,19 7,69 ns 
 

11,11 3,45 5,13 ns 

 
           

Mastigação 
           

Lenta  (%) 
 

11,97 
 

7,69 14,10 7,69 ns 
 

11,11 11,87 12,50 ns 

Normal  (%) 
 

16,24 
 

19,23 14,10 23,08 ns 
 

5,56 18,64 17,50 ns 

Rápída  (%) 
 

64,96 
 

69,23 65,38 53,85 ns 
 

83,33 59,32 65,00 ns 

Muito rápida  (%) 
 

6,83 
 

3,85 6,42 15,38 ns 
 

0,00 10,17 5,00 ns 

 
           

Hábito Intestinal 
           

Constipação  (%) 21,37 
 

23,08 20,51 23,08 ns 
 

22,22 22,03 20,00 ns 

Normal  (%) 78,63 
 

76,92 79,49 76,92 ns 
 

77,78 77,97 80,00 ns 

 
           

Avidez 
           

Doces  (%) 38,14 
 

46,15 37,97 23,08 ns 
 

50,00 35,00 37,50 ns 

Chocolates  (%) 37,29 
 

34,62 36,71 46,15 ns 
 

38,89 36,67 37,50 ns 

Bebidas alcoólicas  (%) 1,69 
 

3,85 2,53 0,00 ns 
 

5,56 1,67 0,00 ns 

Refrigerantes  (%) 
  44,07   53,85 41,77 38,46 ns   38,89 50,00 37,50 ns 

*ns, não significativo entre os grupos classificados de acordo com peso ao nascer e 
aleitamento materno exclusivo; p>0,05. 
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5.2. Prevalência de peso ao nascer e aleitamento materno exclusivo 
 

A prevalência de peso ao nascer e de aleitamento materno exclusivo de acordo com a 

distribuição em grupos estão descritos na figura 5. Segundo a classificação de peso ao nascer, 

verificou-se que 22,03% (n=26) nasceram com peso abaixo da faixa de normalidade, 66,95% 

(n=79) nasceram com peso adequado e 11,02% (n=13) nasceram com excesso de peso, como 

se pode observar na figura 5a. 

Verificou-se que a porcentagem de adolescentes que não receberam aleitamento 

exclusivo (Não AME) foi de 15,25% (n=18), enquanto que 50,85 % (n=60) dos adolescentes 

obesos receberam aleitamento materno exclusivo entre 1 e 5 meses e 33,90%(n=40) 

receberam até o 6º mês, como se verifica na figura 5b. 
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22,03 

66,05 

11,02 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Prevalência de peso ao nascer (a) e aleitamento materno exclusivo (b) em 

adolescentes obesos. 

 
 
 
 
 
 

Peso Insuficiente     Peso Adequado           Excesso de Peso 

    Não AME                    1 a 5 meses               6 meses 

(a) 

(b) 

% 

% 

15,25 

50,85 

33,90 
 

(a) 
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5.3. Composição corporal, perfil antropométrico, metabólico e inflamatório de 

adolescentes obesos de acordo com peso ao nascer. 

 
De acordo com peso ao nascer, os testes de comparação de grupos não demonstraram 

diferenças significativas nas variáveis de composição corporal, nos parâmetros 

antropométricos e na gordura visceral e subcutânea, como está demonstrado na tabela 3. Em 

relação às variáveis metabólicas e preditoras da síndrome metabólica, também não se 

observou diferenças estatisticamente significantes entre os grupos (Tabela 4). 

Entretanto, encontrou-se resultado significativo no perfil inflamatório. Adolescentes 

obesos nascidos com peso insuficiente apresentaram concentrações séricas de adiponectina 

significativamente inferiores ao serem comparados com adolescentes nascidos com peso 

adequado (Tabela 5). Somado a isso, a espessura da intima média da artéria carótida (IMTc) 

apresentou-se significativamente inferior no grupo nascido com peso adequado comparado ao 

grupo nascido com peso insuficiente, como se observa na tabela 5. 

As concentrações séricas de leptina não diferiram entre os grupos. E embora o grupo 

nascido com peso adequado tenha apresentado concentrações duas e três vezes menor de 

resistina comparado aos grupos de peso insuficiente e excesso de peso, respectivamente, não 

se verificou diferença estatisticamente significante. 
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Tabela 3. Perfil antropométrico e composição corporal de adolescentes obesos de acordo com peso ao nascer. 

 
 Peso ao nascer 

 Peso Insuficiente Peso Adequado Excesso de Peso 

 N=26 n=79 n=13 

Idade (anos) 15,77±1,53 16,20±1,49 15,77±1,54 

Massa corporal (kg) 101,67±19,97 102,60±14,43 109,72±23,44 

Estatura (m) 1,65±0,07 1,68±0,08 1,69±0,09 

IMC (kg/m2) 37,15±5,70 35,70±5,90 38,20±5,54 

Gordura corporal (%) 46,16±7,31 44,30±6,75 46,74±4,65 

Massa magra (%) 53,87±7,40 55,70±6,75 53,26±4,65 

Gordura corporal (kg) 47,51±14,32 45,90±10,59 51,57±13,74 

Massa magra (kg) 54,06±9,49 56,90±9,36 58,15±11,64 

Gordura visceral (cm) 4,91±1,58 4,60±1,42 4,70±1,62 

Gordura subcutânea (cm) 3,98±0,81 3,90±0,83 4,17±1,49 

IMC, Índice de massa corporal; Variáveis com distribuição normal estão apresentadas em média ± desvio padrão; Variáveis  
com distribuição não normal estão apresentadas em mediana (mínimo – máximo) 
a Diferença significativa entre Peso Insuficiente x Peso Adequado (p<0,05);  
b Diferença significativa entre Peso Insuficiente x Excesso de Peso (p<0,05);  
c Diferença significativa entre Peso Adequado x Excesso de Peso (p<0,05);  
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Tabela 4. Perfil dos parâmetros da síndrome metabólica em adolescentes obesos de acordo com peso ao nascer. 

    

 Peso ao nascer 

  Peso Insuficiente Peso Adequado Excesso de Peso 

  n=26 n=79 n=13 

Circunferência cintura (cm) 102,34±11,12 104,10±9,63 105,49±9,33 

Glicemia (mg/dL) 91,31±6,08 90,10±6,88 91,77±8,80 

Insulina (µ/mL) 14,85 (6,20 - 60,30) 16,20 (8,00 - 63,20) 17,20 (7,40 - 43,90) 

HOMA-IR 3,66 (1,51 – 16,06) 3,71 (1,64 – 13,09) 4,24 (1,64 – 9,10) 

QUICKI 0,32±0,02 0,31±0,02 0,31±0,02 

Colesterol total (mg ⁄ dL) 170,81±39,49 165,03±33,71 150,54±26,97 

HDL-c (mg ⁄ dL)  46,69±8,52 44,03±10,68 42,85±9,69 

LDL-c (mg ⁄ dL) 103,85±29,12 97,97±30,39 89,92±2,72 

Triglicérides (mg ⁄ dL) 84,50 (47,00 - 246,00) 102,00 (19,00 - 277,00) 86,00 (37,00 - 142,00) 

Pressão arterial sistólica (mmHg) 120,00 (100,00 - 140,00) 120,00 (100,00 - 160,00) 120,00 (100,00 - 140,00) 

Pressão arterial diastólica (mmHg) 79,00 (70,00 - 100,00) 80,00 (60,00 - 95,00) 70,00 (60,00 - 90,00) 

HOMA-IR, Homeostatic Model Assessment Insulin Resistance; QUICKI, Quantitative Insulin Sensitivity Check Index; HDL-c, High-
density lipoprotein- cholesterol; LDL-c, Low-density lipoprotein- cholesterol;  
Variáveis com distribuição normal estão apresentadas em média ± desvio padrão; Variáveis com distribuição não normal estão 
apresentadas em mediana (mínimo – máximo) 
a Diferença significativa entre Peso Insuficiente x Peso Adequado (p<0,05);  
b Diferença significativa entre Peso Insuficiente x Excesso de Peso (p<0,05);  
c Diferença significativa entre Peso Adequado x Excesso de Peso (p<0,05);  
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Tabela 5. Perfil inflamatório de adolescentes obesos de acordo com peso ao nascer. 

 

  Peso ao nascer 

  Peso Insuficiente Peso Adequado Excesso de Peso 

  n= 26 n= 79 n= 13 

Adiponectina (ug/L) 3,99 (1,97 - 10,14) 5,36 (0,26 - 16,85)a 4,80 (1,75 - 11,63) 

Resistina (ng/mL) 13,66 (0,96 - 23,50) 7,52 (0,53 - 36,66) 23,50 (1,49 - 37,70) 

Leptina(ng/mL) 27,87 (2,78 - 97,44) 25,61 (1,24 - 124,38) 28,51 (6,47 - 99,21) 

IMTc (mm) 0,435  ±  0,060 0,400 ±  0,059a 0,419  ±  0,053 

IMTc, Intima média da artéria carótida; Variáveis com distribuição normal estão apresentadas em média ± desvio padrão;  
Variáveis com distribuição não normal estão apresentadas em mediana (mínimo – máximo) 
a Diferença significativa entre Peso Insuficiente x Peso Adequado (p<0,05);  
b Diferença significativa entre Peso Insuficiente x Excesso de Peso (p<0,05);  
c Diferença significativa entre Peso Adequado x Excesso de Peso (p<0,05);  
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5.4. Composição corporal, perfil antropométrico, metabólico e inflamatório de 

adolescentes obesos de acordo com tempo de aleitamento materno exclusivo 

 
O perfil antropométrico e a composição corporal dos adolescentes obesos de acordo 

com tempo de aleitamento materno exclusivo estão descritos na tabela 6. No que se refere à 

idade e estatura, não houve diferenças estatisticamente significante entre os grupos. 

No entanto, verificou-se que adolescentes obesos que não receberam aleitamento 

materno exclusivo apresentaram valores significativamente superiores de massa corporal e 

IMC quando comparados aos que foram amamentados exclusivamenteaté o 6º mês. 

Observou-se ainda que aqueles que nunca receberam aleitamento materno exclusivo quando 

comparados aos que receberam leite materno exclusivo entre 1 e 5 meses apresentaram 

valores significativamente superiores de IMC (Tabela 6). 

Ao analisar os parâmetros metabólicos e preditores da síndrome metabólica na tabela 

7, verificou-se que a circunferência da cintura apresentou-se significativamente superior em 

adolescentes obesos que não receberam aleitamento materno exclusivo comparado aos que 

receberam aleitamento materno exclusivo até os 6 meses.  Em adição, a pressão arterial 

sistólica apresentou-se significativamente superior no grupo que não recebeu aleitamento 

materno exclusivo comparado ao grupo que recebeu leite materno exclusivamente entre 1 e 5 

meses. 

Na tabela 8 está descrito o perfil inflamatório de adolescentes obesos de acordo com 

tempo de aleitamento materno exclusivo. O grupo que nunca recebeu aleitamento materno 

exclusivo apresentou valores significativamente inferiores de adiponectina comparado ao 

grupo que recebeu leite materno exclusivamente até os 5 meses. Além disso, a íntima média 

da artéria carótida (IMTc) apresentou-se significativamente inferior nos amamentados 

exclusivamente até os 6 meses, comparado aos que receberam aleitamento materno exclusivo 

por menos tempo. No que se refere às concentrações séricas de resistina e leptina, não se 

verificou diferenças significativas entre os grupos. 
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Tabela 6. Perfil antropométrico e composição corporal de adolescentes obesos de acordo com tempo de aleitamento materno 

exclusivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AME, Aleitamento Materno Exclusivo; IMC, Índice de massa corporal; Variáveis com distribuição normal estão apresentadas em 
média ± desvio padrão; Variáveis com distribuição não normal estão apresentadas em mediana (mínimo – máximo) 
a Diferença significativa entre Não AME versus 1 a 5 meses (p<0,05) 
b Diferença significativa entre Não AME versus 6 meses (p<0,05) 
c Diferença significativa entre 1 a 5 meses versus 6 meses (p<0,05) 

 Tempo de Aleitamento Materno Exclusivo 

 Não AME 1 a 5 meses 6 meses 

 n=18 n=60 n=40 

Idade (anos) 15,50±1,25 16,15±1,57 16,20±1,49 

Estatura (m) 1,68±0,08 1,68±0,08 1,66±0,09 

Massa corporal (kg) 111,82±20,99  103,41±14,87 98,95±16,67b 

IMC (kg/m2) 39,33±5,86 36,35±4,64ª 35,73±4,09b 

Gordura corporal (%) 45,38±7,85 44,66±6,44 45,32±6,69 

Massa magra (%) 54,65±7,97 55,34±6,45 45,06±11,32 

Gordura corporal (kg) 51,87±15,50 46,62±10,77 54,68±6,69 

Massa magra (kg) 59,81±9,21 57,07±9,19 53,83±10,28 

Gordura visceral (cm) 4,38±1,66 4,85±1,40 4,51±1,49 

Gordura subcutânea (cm) 4,38±1,20 3,77±0,86 3,94±0,82 
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Tabela 7. Perfil dos parâmetros da síndrome metabólica em adolescentes obesos de acordo com tempo de aleitamento materno 

exclusivo. 

 Tempo de Aleitamento Materno Exclusivo 

 Não AME 1 a 5 meses 6 meses 

  n=18 n=60 N=40 

Circunferência cintura (cm) 108,57±9,47 103,81±10,43 101,87±8,72b 

Glicemia (mg/dL) 92,50±7,16 90,03±6,22 90,50±7,76 

Insulina (µ/mL) 19,25 (10,40 - 60,30) 16,55 (8,00 – 63,20) 15,80 (6,20 - 28,70) 

HOMA-IR 4,22 (2,10 - 16,07) 3,82 (1,64 - 13,10) 3,57(1,51 – 6,58) 

QUICKI 0,31±0,02 0,32±0,02 0,32±0,02 

Colesterol total (mg ⁄ dL) 168,78±38,27 165,88±36,02 161,10±31,04 

HDL-c (mg ⁄ dL)  45,50±7,66 44,63±10,79 43,80±10,27 

LDL-c (mg ⁄ dL) 101,67±28,94 99,28±30,66  95,55±28,15 

Triglicérides (mg ⁄ dL) 81,50 (54,00 - 246,00) 101,00 (37,00 – 235,00) 91,00 (19,00 - 277,00) 

Pressão arterial sistólica (mmHg) 125.00 (110.00 - 150.00) 120.00 (100.00 - 160.00) a 120,00 (100,00 - 150,00) 

Pressão arterial diastólica (mmHg) 80.00 (60.00 - 100.00) 80.00 (60.00 – 95.00) 80,00 (60,00 - 90,00) 

AME, Aleitamento Materno Exclusivo; HOMA-IR, Homeostatic Model Assessment Insulin Resistance; QUICKI,  Quantitative Insulin 
Sensitivity Check Index; HDL-c, High-density lipoprotein-cholesterol; LDL-c, Low-density lipoprotein-cholesterol;  
Variáveis com distribuição normal estão apresentadas em média ± desvio padrão; Variáveis com distribuição não normal estão 
apresentadas em mediana (mínimo – máximo)  
a Diferença significativa entre Não AME versus 1 a 5 meses (p<0,05) 
b Diferença significativa entre Não AME versus 6 meses (p<0,05) 
c Diferença significativa entre 1 a 5 meses versus 6 meses (p<0,05) 
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Tabela 8. Perfil inflamatório de adolescentes obesos de acordo com tempo de aleitamento materno exclusivo. 

 

  
Tempo de Aleitamento Materno Exclusivo 

  Não AME 1 a 5 meses 6 meses 

  n= 18 n= 60 n= 40 

Adiponectina (ug/L) 4,29 (1,75 - 11,33) 5,61 (0,26 - 13,86)a 4,32 (1,87 - 16,85) 

Resistina (ng/mL) 7,47 (0,84 - 23,50) 10,23 (0,78 - 37,70) 8,30 (0,53 - 23,50) 

Leptina (ng/mL) 35,50 (4,57 - 97,01) 25,07 (1,24 - 124,38) 30,90 (1,69 - 99,21) 

IMTc (mm) 0,417 ± 0,073 0,422 ± 0,052 0,389  ± 0,040c 

AME, Aleitamento Materno Exclusivo; IMTc, Intima média da artéria carótida; Variáveis com distribuição normal estão apresentadas 
em média ± desvio padrão; Variáveis com distribuição não normal estão apresentadas em mediana (mínimo – máximo) 
a Diferença significativa entre Não AME  versus 1 a 5 meses (p<0,05) 
b Diferença significativa entre Não AME versus 6 meses (p<0,05) 
c Diferença significativa entre 1 a 5 meses versus 6 meses (p<0,05) 
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5.5. Prevalência de síndrome metabólica e de alterações dos parâmetros preditores da 

síndrome metabólica 

 

A prevalência da síndrome metabólica na amostra total de adolescentes obesos deste 

estudo foi de 31,36% (n=37). De acordo com a classificação de peso ao nascer (Figura 6a), a 

prevalência da síndrome metabólica em adolescentes obesos foi de 23,07% (n=6) nos nascidos 

com peso insuficiente, 36,70% (n=29) no grupo nascido com peso adequado e 15,38% (n=2) no 

grupo nascido com excesso de peso. De acordo com tempo de aleitamento materno exclusivo 

(Figura 6b), verificou-se que a maior prevalência da síndrome metabólica foi observada no grupo 

que não recebeu aleitamento materno exclusivo (38,99%, n=7). A prevalência da síndrome 

metabólica nos adolescentes obesos que receberam aleitamento materno exclusivo até os 5 meses 

foi de 30,00% (n=18) e naqueles que receberam até os 6 meses foi de 30,00 % (n=12), entretanto 

não houve diferença significativa entre estes grupos comparado aquele que recebeu aleitamento 

materno exclusivo até os 6 meses. 

Na figura 7 está ilustrada a prevalência de alterações dos parâmetros preditores da 

síndrome metabólica de acordo com a classificação de peso ao nascer. Verificou-se que o grupo 

nascido com excesso de peso apresentou as maiores prevalências de alterações de circunferência 

da cintura (100%, n=13), glicemia de jejum (23,08%, n=3) e HDL-c (53,85%, n=7) quando 

comparado aos adolescentes dos outros grupos, embora não tenha se observado diferença 

estatisticamente significativa. Entretanto, verificou-se que o grupo de adolescentes nascidos com 

peso insuficiente apresentou a maior prevalência de alteração de pressão arterial sistólica 

(38,46%, n=10) e pressão arterial diastólica (23,07%, n=6), embora sem diferença significante. 

A prevalência de alterações dos parâmetros preditores da síndrome metabólica de acordo 

com tempo de aleitamento materno exclusivo estão descritos na figura 8. Não se verificou 

diferença estatística nestas variáveis, entratanto cabe pontuar que adolescentes que nunca 

receberam aleitamento materno exclusivo apresentaram a maior prevalência de alterações na 

circunferência da cintura (100%, n=18), glicemia de jejum (16,67%, n=3), concentrações séricas 

de triglicérides (22,22%, n=4), pressão arterial sistólica (50,00%, n=9) e pressão arterial 

diastólica (27,77%, n=5) quando comparados aos adolescentes dos outros grupos que receberam 

aleitamento materno exclusivo por algum período de tempo. 
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Para o estudo de associação entre as variáveis categóricas, peso ao nascer e aleitamento 

materno exclusivo com a alteração dos parâmetros preditores da síndrome metabólica, empregou-

se o teste qui-quadrado de Fisher. Verificou-se que não houve associação do peso ao nascer com 

nenhuma das variáveis analisadas. Quanto à variável aleitamento materno exclusivo, verificou-se 

associação significativa apenas com a variável de pressão arterial sistólica (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Prevalência (%) da síndrome metabólica em adolescentes obesos de acordo com  

peso ao nascer (a) e tempo de aleitamento materno exclusivo (b). 
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Figura 7. Prevalência de alterações dos parâmetros preditores da síndrome metabólica em 

adolescentes obesos de acordo com peso ao nascer. 

Circunferência da Cintura (%) Glicemia (%)  

HDL-c (%) Triglicérides (%) 

Pressão Arterial Sistólica (%) Pressão Arterial Diastólica (%) 

Triglicérides (%) 
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* Teste Qui-quadrado de Fisher; p<0,05; 
 

Figura 8. Prevalência de alterações dos parâmetros preditores da síndrome metabólica em 

adolescentes obesos de acordo com tempo de aleitamento materno exclusivo. 
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5.6. Correlações entre as variáveis de estudo 
 

A tabela 9 apresenta as correlações encontradas entre as variáveis analisadas neste estudo. 

Verificou-se correlação positiva forte da massa corporal com valores de IMC, gordura corporal 

(kg), massa magra (kg) e circunferência da cintura, e moderada com a gordura corporal (%), 

visceral e subcutânea, insulina, HOMA-IR e pressão arterial sistólica e correlações negativas com 

porcentagem de massa magra (%) e QUICKI. A massa corporal ainda apresentou fraca correlação 

positiva com a pressão arterial diastólica. 

O IMC apresentou forte correlação positiva com a gordura corporal (kg) e moderada 

correlação positiva com a gordura corporal (%), massa magra (kg), circunferência da cintura, 

gordura visceral e subcutânea, insulina, HOMA-IR, pressão arterial sistólica e diastólica. 

Verificou-se ainda moderada correlação negativa com massa magra (%) e QUICKI. 

A circunferência da cintura correlacionou-se de forma positiva e moderada com a gordura 

corporal (kg), massa magra (kg), gordura visceral e subcutânea, insulina, HOMA-IR e pressão 

arterial sistólica e diastólica.  Apresentou-se ainda correlacionada de forma fraca positivamente 

com a gordura corporal (%), e negativamente com a massa magra (%) e com as concentrações de 

HDL-c. A circunferência da cintura também se correlacionou de forma negativa e fraca com o 

QUICKI. 

A adiponectina apresentou correlações fracas e negativas com a gordura subcutânea e 

concentrações séricas de resistina e leptina. Por outro lado, a resistina apresentou-se 

correlacionada positivamente e de forma moderada com a massa corporal, gordura corporal (kg) 

e leptina. Verificou-se ainda fraca correlação positiva da resistina com a gordura corporal (%) e 

IMTc, bem como correlação fraca e negativa com  a massa magra (%). Já a leptina apresentou-se 

correlacionada positivamente e moderadamente ao IMC, gordura corporal (% e kg) e gordura 

subcutânea, e negativamente com a massa magra (%). A leptina ainda se correlacionou 

positivamente com a massa corporal, embora de forma fraca. 

A pressão arterial sistólica correlacionou-se positivamente e de forma fraca com a gordura 

corporal (kg), ao passo que a pressão arterial diastólica esteve correlacionada de forma fraca e 

positiva com gordura visceral, insulina e HOMA-IR, e negativamente com o QUICKI. 
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Tabela 9. Correlações entre as variáveis de estudo. 

 

Massa corporal (kg) 
 r p 

IMC (kg/m2) 0,797 0,000 
Gordura corporal (%) 0,302 0,001 
Massa magra (%) -0,302 0,001 
Gordura corporal  (kg) 0,829 0,000 
Massa magra (kg) 0,728 0,000 
Circunferência cintura (cm) 0,765 0,000 
Gordura visceral (cm) 0,385 0,000 
Gordura subcutânea (cm) 0,408 0,000 
Insulina (µ/mL) 0,324 0,000 
HOMA-IR 0,336 0,000 
QUICKI -0,398 0,000 
Pressão arterial sistólica (mmHg) 0,359 0,000 
Pressão arterial diastólica (mmHg) 0,275 0,003 

IMC (kg/m2) 
 r p 

Gordura corporal (%) 0,583 0,000 
Massa magra (%) -0,583 0,000 
Gordura corporal  (kg) 0,869 0,000 
Massa magra (kg) 0,324 0,000 
Circunferência cintura (cm) 0,690 0,000 
Gordura visceral (cm) 0,351 0,000 
Gordura subcutânea (cm) 0,524 0,000 
Insulina (µ/mL) 0,315 0,001 
HOMA-IR 0,313 0,001 
QUICKI -0,341 0,000 
Pressão arterial sistólica (mmHg) 0,359 0,000 
Pressão arterial diastólica (mmHg) 0,372 0,000 

Circunferência da cintura (cm) 
 r p 

Gordura corporal (%) 0,297 0,001 
Massa magra (%) -0,297 0,001 
Gordura corporal  (kg) 0,668 0,000 
Massa magra (kg) 0,513 0,000 
Gordura visceral (cm) 0,372 

 

0,000 
Gordura subcutânea (cm) 0,362 0,000 
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Insulina (µ/mL) 0,395 0,000 
HOMA-IR 0,411 0,000 
QUICKI -0,434 0,000 
HDL-c (mg/dL) -0,233 0,011 
Pressão arterial sistólica (mmHg) 0,266 0,004 

Pressão arterial diastólica (mmHg) 0,314 0,001 

Adiponectina (ug/L) 
 r p 

Gordura subcutânea (cm) -0,299 0,002 
Resistina(ng/mL) -0,272 0,034 
Leptina(ng/mL) -0,271 0,007 

Resistina (ng/mL) 
  r p 

Massa corporal (kg) 0,313 0,012 
Gordura corporal (%) 0,279 0,026 
Massa magra (%) .-0,279 0,036 
Gordura corporal (kg) 0,339 0,007 
Leptina (ng/mL) 0,353 0,005 
IMTc (mm) 0,246 0,050 

Leptina (ng/mL) 
 r p 

Massa corporal (kg) 0,205 0,041 
IMC (kg/m2) 0,374 0,000 
Gordura corporal (%) 0,489 0,000 
Massa magra (%) -0,489 0,000 
Gordura corporal (kg) 0,454 0,454 
Gordura subcutânea (cm) 0,390 0,000 

Pressão arterial sistólica (mmHg) 
  r p 

Gordura corporal (kg) 0,228 0,01 

Pressão arterial diastólica (mmHg) 
 r p 

Gordura visceral (cm) 0,266 0,004 
Insulina (µ/mL) 0,184 0,042 
HOMA-IR 0,190 0,042 
QUICKI -0,196 0,033 
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6. DISCUSSÃO 
 

 

6.1. Peso ao nascer 
 

A prevalência de adolescentes que nasceram com peso adequado foi de 66%, sendo que 

21% nasceram com peso insuficiente e 12% com excesso de peso. Um estudo de tendência 

secular realizado por Monteiro et al (2000)204 na cidade de São Paulo demonstrou prevalência 

semelhante de nascidos com peso adequado (61,93%). Além disso, a prevalência de nascidos 

com peso insuficiente foi de 33,77% e 4,3% de nascidos com excesso de peso. 

No presente estudo, não se observou diferenças estatisticamente significante nas variáveis 

antropométricas, composição corporal e variáveis metabólicas de acordo com classificação de 

peso ao nascer (Tabela 3 e 4). Entretanto, um dos importantes achados deste estudo é que a 

concentração sérica de adiponectina apresentou-se significativamente inferior em adolescentes 

obesos nascidos com peso insuficiente quando comparado com aqueles nascidos com peso 

adequado (Tabela 5).  

Resultado similar foi observado por Ibanez et al (2009)205 ao analisar as concentrações 

séricas de adiponectina em crianças de 8 anos. Naquele estudo, crianças que nasceram pequenas 

para idade gestacional apresentaram concentrações significativamente inferiores de adiponectina 

ao serem comparadas com crianças nascidas com peso adequado para idade gestacional.  Além 

disso, diversos estudos demonstram que a concentração sérica de adiponectina se correlaciona 

positivamente com peso ao nascer em recém-nascidos e crianças206-207. Confirmando a hipótese 

de que o baixo peso ao nascer influencia as concentrações séricas de adiponectina, estudo de base 

populacional conduzido por Tamakoshi et al (2006)208 demonstrou que o baixo peso ao nascer 

está relacionado às baixas concentrações de adiponectina em adultos de 35 a 66 anos de idade, 

independentemente do IMC. Entretanto os mecanismos de regulação dos níveis séricos de 

adiponectina no feto ainda não são bem conhecidos. Existem poucas informações sobre possíveis 

mecanismos que relacionam as concentrações circulantes de adiponectina em crianças e 

adolescentes que nasceram com baixo peso206,209.  

Entretanto, sugere-se que as associações positivas entre peso ao nascer e adiponectinemia 

observadas em recém-nascidos e crianças são explicadas pela baixa percentagem de gordura 

visceral, bem como pelo menor tamanho dos adipócitos nesta fase da vida. Além disso, a 
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associação entre adiposidade e concentração de adiponectina está susceptível a alterar de positiva 

para negativa durante a primeira infância, permanecendo negativa após esse período. Esta 

mudança pode ser causada por alterações na distribuição e no tamanho dos adipócitos ao longo da 

vida208. 

Além disso, estudos experimentais demonstram que o ambiente nutricional desfavorável 

no início da vida, representados pelo baixo peso ao nascer e reduzidas concentrações de insulina, 

determinam o crescimento e funcionamento do tecido adiposo, favorecendo uma diminuição na 

ativação do PPAR gama, fator responsável pela transcrição da adiponectina169,210. 

Sugere-se ainda que a velocidade de ganho de peso de crianças nascidas com baixo peso 

pode ser preditor negativo de adiponectinemia em crianças e adolescentes207,211. Cianfarani et al 

(2004)211  verificaram que crianças nascidas pequenas para idade gestacional  e que apresentaram 

rápido ganho de peso (catch up)  apresentaram menores concentrações de adiponectina ao serem 

comparadas com crianças nascidas pequenas para idade gestacional sem catch up. Somado a isso, 

crianças nascidas com baixo peso tendem a apresentar menor massa muscular do que as nascidas 

com peso adequado, o que pode contribuir para a diferenciação da função metabólica206. 

Adicionalmente, a expressão de adiponectina  é reduzida em adipócitos hipertrofiados e com 

maiores quantidades de triglicerídeos, estando, portanto, diretamente relacionada ao tamanho dos 

adipócitos212. 

Outro importante achado deste estudo refere-se à espessura da íntima média da artéria 

carótida (IMTc) que se apresentou significativamente superior no grupo de adolescentes obesos 

que nasceram com peso insuficiente, quando comparado ao grupo que nasceu com peso adequado 

(Tabela 5). 

O aumento da IMTc é considerado o primeiro sinal subclínico de aterosclerose, sendo 

resultado da disfunção endotelial ocasionada por depósitos de lipídios na camada íntima da 

artéria carótida. Desta forma, a IMTc é capaz de predizer riscos de eventos 

cardiovasculares213. Estudo longitudinal conduzido em adultos entre 19 e 27 anos demonstrou 

que o lumen da artéria carótida em adultos nascidos com baixo peso foi menor do que naqueles 

que nasceram com peso adequado, entretanto a diferença não apresentou significância 

estatística214. 

Os mecanismos que explicam a relação entre peso ao nascer e IMTc são escassos na 

literatura científica, entretanto, estudos experimentais sugerem que a dieta materna durante a 
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gestação pode influenciar a susceptilidade de aterosclerose na prole. Ratos expostos durante a 

gestação á uma dieta materna restrita em energia ou proteína, e rica em lipídeos, apresentaram 

maior incidência de disfunção endotelial e hipertensão, o que favorece o aumento da espessura da 

IMTc215-216. Investigações científicas ainda demonstram que a IMTc se relaciona negativamente 

com a adiponectina217, variável esta que se apresentou significativamente superior no grupo de 

adolescentes obesos nascidos com peso adequado, e que também apresentaram menores valores 

de IMTc. 

De fato, a adiponectina exerce importante influência protetora contra o desenvolvimento 

das doenças cardiovasculares, uma vez que atua em diversos mecanismos envolvidos na 

formação da placa de ateroma, bem como é considerado fator protetor contra o desenvolvimento 

de fatores de riscos cardiovasculares, como resistência insulínica, pressão arterial, dislipidemias e 

produção de adipocinas pro-inflamatórias. Somado a isso, estudos demonstram que a IMTc se 

correlaciona negativamente com a adiponectina e positivamente com a resistina. Ajustando-se a 

análise por gênero e IMC, a adiponectina é considerada um preditor independente da IMTc67,79. 

No presente estudo, verificou-se que a adiponectina correlacionou-se negativamente com a 

leptina e resistina, indicando uma atenuação do estado inflamatório em pacientes com maiores 

concentrações de adiponectina. 

No presente estudo, as concentrações séricas de resistina não apresentaram diferenças 

significativas entre os grupos, entretanto cabe pontuar que o grupo nascido com peso adequado 

apresentou concentrações duas e três vezes inferior de resistina comparado aos grupos de peso 

insuficiente e excessivo, respectivamente. Esta observação é extremamente importante na prática 

clínica, uma vez que a resistina apresenta-se relacionada a diversos fatores de riscos 

cardiovasculares, como IMTc, resistência insulínica e produção de adipocinas pro-

inflamatórias56. Cabe ressaltar que em nosso a resistina correlacionou-se potivamente com a 

IMTc e com a leptina, e negativamente com a adiponectina, corroborando os achados da 

literatura (Tabela 9). 

Em relação à síndrome metabólica, notou-se uma prevalência de 31% na amostra total. 

Estudo anterior conduzido por Caranti et al (2007)218 demonstrou uma prevalência de 27,16% de 

síndrome metabólica em adolescentes obesos, e esta prevalência foi ainda maior em adolescentes 

diagnosticados com diabetes mellitus tipo 2, alcançando 52,1%219. 
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Considerando-se a classificação de peso ao nascer, não se verificou diferenças 

significantes nas prevalências de síndrome metabólica e alterações nos parâmetros da síndrome 

metabólica entre os grupos. Entretanto, cabe ressaltar que estudos anteriores verificaram uma 

prevalência significativamente superior em crianças que nasceram com excesso de peso106,114.  

Guerrero & Homero (2010)114 demonstraram que a prevalência de hipertensão, 

hipertrigliceridemia, hiperglicemia e dislipidemias foram significativamente maiores em crianças 

e adolescentes nascidos com excesso de peso. Apesar dos nossos resultados não demonstrarem 

resultados significativos, observou-se também neste grupo prevalência superior de alterações na 

circunferência da cintura, glicemia de jejum e HDL-c reduzido em adolescentes obesos nascidos 

com excesso de peso. 

Entretanto, existem evidências científicas que associam o peso ao nascer inversamente 

com a síndrome metabólica, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemias e esteatose hepática não 

alcoólica220. Estudo de coorte recentemente publicado por Efstathiou et al (2012)221 demonstrou 

que crianças diagnosticadas com síndrome metabólica apresentaram peso ao nascer 

significativamente inferior quando comparadas à crianças sem síndrome metabólica. Verificaram 

ainda por análise de regressão múltipla que o peso ao nascer inferior ao percentil 10, bem como 

histórico de pais com sobrepeso e obesidade são considerados preditores independentes da 

síndrome metabólica no início da adolescência. Estas observações corroboram o conceito de 

programação metabólica, segundo a qual a subnutrição fetal em períodos críticos do 

desenvolvimento no útero e durante a infância leva a mudanças permanentes na estrutura dos 

órgãos e do metabolismo, resultando em aumento da suscetibilidade para doenças 

cardiovasculares e doenças metabólicas. 

 

 

6.2. Aleitamento materno exclusivo 
 

Os resultados observados neste estudo sobre a prevalência de aleitamento materno 

exclusivo revelaram que a maioria dos voluntários, aproximadamente 65,54%, não receberam 

aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, como é o preconizado pelos órgãos de saúde a nível 

nacional e mundial121,222. Desta forma, neste estudo apenas 35% dos adolescentes obesos 

receberam aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. O leite materno é considerado pelos 

órgãos de saúde, como o principal alimento que deve ser oferecido aos recém-nascidos, sendo de 
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forma exclusiva nos primeiros 6 meses de vida. Após os seis meses, recomenda-se a introdução 

de alimentos complementares para suprir adequadamente as necessidades nutricionais dos 

bebês121. 

Estudo conduzido no Brasil com 34.366 crianças menores de 1 ano revelou que a 

prevalência do AME em menores de 6 meses foi de 41% no conjunto das capitais brasileiras. 

Além disso, observou-se que esta prevalência variou entre as diversas regiões e capitais 

brasileiras. A região Norte foi a que apresentou maior prevalência desta prática (45,9%), seguida 

do Centro-Oeste (45,0%), Sul (43,9%) e Sudeste (39,4%), com a região Nordeste apresentando a 

menor prevalência (37,0%). A cidade que apresentou maior prevalência de AME foi Belém, 

pertencente à região Norte, enquanto que a menor prevalência foi verificada em Cuiabá, 

pertencente à região Centro-Oeste. Com o intuito de avaliar a situação de aleitamento materno 

exclusivo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) disponibiliza parâmetros para a interpretação 

do tempo de aleitamento materno exclusivo em crianças menores de 6 meses.  Desta forma, a 

análise dos resultados observados neste estudo nacional em 2009 revelou que 23 capitais 

brasileiras ainda se encontram em situação classificada como ruim e apenas 4 estão em situação 

boa, caracterizando uma condição no cenário nacional aquém do esperado223. 

Os benefícios do aleitamento materno nos primeiros dois anos de vida têm sido 

sistematicamente descritos na literatura científica devido às inúmeras substâncias que o compõem 

e que exercem funções essenciais no desenvolvimento e no crescimento infantil, bem como 

influências em mecanismos que em longo prazo estão associados à prevenção de doenças 

crônicas não-transmissíveis. O leite materno é considerado a alimentação ideal e natural para 

crianças, pois contribui com a oferta de nutrientes, hormônios, enzimas, ácidos graxos 

poliinsaturatos, fatores de crescimento e imunológicos essenciais para o desenvolvimento 

infantil123,224-226. 

Neste estudo, verificou-se que adolescentes obesos que não receberam aleitamento 

materno exclusivo apresentaram massa corporal e IMC significativamente superiores aos 

adolescentes que receberam aleitamento materno exclusivamente até os seis meses de vida e até 

os cinco meses, como se observa na tabela 8. Apesar da massa corporal e do IMC não fazerem 

distinção entre massa livre de gordura e massa gorda, estudos científicos relatam a associação 

entre IMC elevado na infância e adolescência e alterações de parâmetros metabólicos preditores 
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da síndrome metabólica, como pressão arterial, elevadas concentrações de insulina, triglicérides, 

LDL-c e menores concentrações de HDL-c127. 

Corroborando as evidências científicas, verificou-se neste estudo que a massa corporal e o 

IMC correlacionaram-se positivamente com a gordura corporal (kg e %), circunferência da 

cintura, gordura visceral e subcutânea, insulina, HOMA-IR, leptina, pressão arterial sistólica e 

diastólica, e negativamente com a massa magra e o QUICKI. Somado a isso, estudos anteriores 

demonstram que o IMC elevado está associado à maiores riscos de mortalidade no geral e 

mortalidade relacionada às doenças cardiovasculares e ao cancer227. O risco relativo para doença 

arterial coronariana, partindo de adultos com IMC de 21 kg/m², aumentou de 1,19 em pacientes 

com IMC de 21 a 22,9 kg/m² para 3,56 em pacientes com IMC maior do que 29 kg/m² 75. 

Ressalta-se ainda que os adolescentes obesos que nunca receberam aleitamento materno 

exclusivo apresentaram circunferência da cintura significantemente superior quando comparados 

aos que obtiveram 6 meses de aleitamento materno exclusivo (Tabela 6). Já está bem estabelecido 

na literatura científica que a circunferência da cintura é capaz de predizer tecido adiposo visceral, 

o qual exerce papel importante na produção e secreção das adipocinas pro-inflamatórias e na 

gênese de diversas co-morbidades associadas a obesidade115,228. 

O excesso de tecido adiposo visceral está relacionado ao desenvolvimento de uma 

variedade de anormalidades metabólicas, como diabetes, doenças cardiovasculares, esteatose 

hepática não-alcoólica, síndrome metabólica, alguns tipos de câncer, entre outras doenças229. 

Corroborando estas evidências científicas, nossas análises demonstraram que a circunferência da 

cintura correlacionou-se positivamente com a gordura corporal (% e kg), gordura visceral, 

gordura subcutânea, insulina, HOMA-IR, pressão arterial sistólica e diastólica, além de se 

correlacionar negativamente com a sensibilidade insulínica, HDL-c e massa magra. 

Além disso, estudo de coorte conduzido por Cameron et al (2012)230 revelou que a 

circunferência da cintura está fortemente relacionada à mortalidade. A relação entre obesidade e 

morte por doença cardiovascular é mais evidente em pacientes com obesidade abdominal, uma 

vez que há um aumento de 23% em comparação à pacientes sem obesidade abdominal75. 

Pesquisadores têm proposto diversos mecanismos para explicar a associação entre 

amamentação e seu efeito protetor contra o desenvolvimento da obesidade, incluindo as 

diferenças na composição do leite humano versus fórmula infantil, auto-regulação da ingestão 

alimentar pelo recém-nascido, bem como, práticas de alimentação pela criança231. Fatores 
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bioativos encontrados no leite materno como lactoferrina, oligossacarídeos, ácidos graxos 

poliinsaturados de cadeia longa e glicoproteínas também podem modular fatores de crescimento e 

inibir a diferenciação dos adipócitos174. 

Sugere-se que crianças desmamadas precocemente, ou seja, aquelas que recebem 

alimentos e líquidos antes dos 6 meses de vida, possuem um aporte calórico e proteíco superior as 

suas necessidades, o que estimula a expressão e liberação de precursores da insulina e do IGF1, 

que são hormônios anabólicos, e que estimulam maior ganho de massa corporal e a 

adipogênese164. Além disso, as concentrações de insulina nas primeiras 24 horas de vida após o 

nascimento são capazes de predizer o tamanho e a expressão de adiponectina do tecido adiposo 

visceral210. 

Somado a isso, verifica-se que o leite materno contém leptina que ingerida pelo bebê 

durante a amamentação pode atuar na regulação da homeostase energética infantil, inibindo o 

apetite e as vias anabólicas, e estimulando as catabólicas em curto e longo prazo93. 

Quanto ao perfil metabólico de acordo com tempo de aleitamento materno exclusivo, 

observou-se que apenas o perfil de pressão arterial apresentou diferença estatisticamente 

significante entre os grupos. Adolescentes obesos que não receberam aleitamento materno 

exclusivo apresentaram pressão arterial sistólica significativamente superior aos que receberam 

aleitamento materno exclusivo entre 1 e 5 meses (Tabela 7). Alguns estudos têm postulado 

que ácidos graxos poliinsaturados, presentes no leite materno, podem influenciar a regulação da 

pressão arterial em fases mais avançadas da vida232. 

No que se refere ao perfil inflamatório, verificou-se que a adiponectina apresentou 

resultado estatisticamente significativo ao compararmos os grupos de acordo com tempo de 

aleitamento materno exclusivo. O grupo que não recebeu aleitamento materno exclusivo 

apresentou valores inferiores comparado ao grupo que recebeu leite materno exclusivamente até 

os 5 meses (Tabela 8). 

A adiponectina desempenha um importante papel anti-inflamatório e é encontrada no leite 

materno. No entanto, as concentrações de adiponectina no leite materno diminuem de acordo com 

o tempo, cerca de 5-6% a cada mês, sugerindo a importância da amamentação nos primeiros 

meses de vida54. Sugere-se que a adiponectina presente no leite materno pode desempenhar 

importante influência no crescimento e desenvolvimento de crianças amamentadas, uma vez que 

as concentrações de adiponectina do leite materno se correlacionam positivamente com 
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adiponectinemia infantil. Além disso, as concentrações de adiponectina no leite materno se 

associam diretamente com o peso e estatura para idade em criança nos primeiros meses de 

vida233. 

É importante ressaltar que a adiponectina pode atuar no balanço energético, promovendo 

um aumento do gasto energético, além de desempenhar diversas funções no metabolismo 

glicídico e lipídico, e que já foram relatadas até o momento, contribuindo para um perfil 

metabólico, antropométrico e inflamatório menos alterado. Sugere-se que a adiponectina  

estimula o gasto de energia e perda de peso por estimular a expressão do RNA-mensageiro da 

proteína desacopladora 1 (UCP 1) presente no tecido adiposo marrom234-235, uma vez que é 

estabelecido na literatura científica que adipócitos do tecido adiposo marrom possuem elevada 

capacidade oxidativa, desempenhando, portanto, um importante papel no gasto energético e na 

termogênese236. 

As concentrações de leptina não diferiram entre os grupos de acordo com aleitamento 

materno exclusivo, entretanto, como esperado, a leptina correlacionou-se positivamente com a 

massa corporal, IMC, gordura corporal e gordura subcutânea. Além disso, a resistina apresentou-

se correlacionada positivamente com a massa corporal e gordura corporal. 

Outro achado importante deste estudo é que a IMTc apresentou-se significativamente 

inferior em adolescentes amamentados exclusivamente até os 6 meses quando comparados aos 

amamentados por menos tempo. Os estudos que relacionam IMTc e aleitamento materno são 

escassos na literatura científica e pouco conclusivos. Em um coorte histórico de 65 anos, 

verificou-se que a amamentação, controlada por gênero e idade, foi inversamente associada com 

a IMTc159. 

O possível mecanismo subjacente à associação entre aleitamento materno exclusivo 

e IMTc permanece sobre os benefícios do aleitamento materno sobre a redução da resistência à 

insulina, colesterolemia, pressão arterial e glicemia. Além disso, os ácidos graxos poliinsaturados 

presentes no leite materno, considerados componentes importantes das membranas do 

endotélio vascular, são importantes precursores para a formação de prostaglandinas, 

prostaciclinas e outros mediadores lipídicos, bem como componentes essenciais da membrana 

celulares em tecidos importantes, como o cérebro e a retina. As concentrações de ácidos graxos 

poliinsaturados no leite humano são estáveis durante o primeiro ano de vida, sendo que em 
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comparação à crianças alimentadas com fórmulas, aquelas que recebem leite materno apresentam 

concentrações maiores no sangue e no córtex cerebral237. 

Na literatura são observadas correlações positivas e significativas entre IMTc e gordura 

corporal, IMC, idade, estatura, pressão arterial, circunferência da cintura, triglicérides e 

glicemia238-239. Estudo prévio do nosso grupo de pesquisa demonstrou que a resistência à 

insulina é um preditor independente de IMTc em adolescentes obesos240. Além disso, o IMC e a 

circunferência da cintura também estão associados a valores elevados de IMTc, sendo que a 

circunferência da cintura também pode ser considerada um preditor clínico desta medida241.  

Interessantemente, as análises do presente estudo demonstraram que o grupo de adolescentes que 

recebeu AME até os 6 meses apresentou também os menores valores de massa corporal, IMC e 

circunferência da cintura, variáveis consideradas importantes preditoras da IMTc.  

Em relação à síndrome metabólica, não se verificou diferenças significativas em sua 

prevalência de acordo com os grupos de aleitamento materno exclusivo, embora tenha se 

observado maior prevalência (39%) no grupo que não recebeu leite materno exclusivamente. 

Corroborando estes achados, de Armas et al (2009)154 relataram maior prevalência, 

aproximadamente 64%, de síndrome metabólica em crianças e adolescentes obesos que não 

haviam sido amamentados. 

Não se verificou diferenças significativas entre as prevalências de alterações dos 

parâmetros preditores da síndrome metabólica, exceto na variável pressão arterial sistólica, como 

demonstrado na figura 8. A análise de qui-quadrado de Fisher permitiu verificar associação entre 

as variáveis de aleitamento materno exclusivo e pressão arterial sistólica. Corroborando nossos 

achados, Lawlor et al (2005)127 demonstraram que crianças que receberam aleitamento materno 

exclusivo apresentaram menor pressão arterial sistólica do que aqueles que não receberam leite 

materno exclusivamente. Ainda vale ressaltar que a prevalência de alteração na circunferência da 

cintura, glicemia, triglicérides e pressão arterial apresentaram-se superior no grupo que não 

recebeu aleitamento materno exclusivo. 

A oferta de leite materno nos primeiros anos de vida é influenciada por diversos fatores 

sócio-demográficos e culturais da família. Estudos científicos apontam que a oferta exclusiva de 

leite materno é negativamente associada à fatores como idade materna, residir na mesma casa que 

os avós, mães que trabalham, baixa renda familiar, baixo peso ao nascer do recém-nascido, 

nascimento prematuro, número de filhos, tabagismo e nível de escolaridade dos pais. Além disso, 
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a dificuldade encontrada pela mãe para amamentar nos primeiros dias após o parto também 

constitui fator determinante do desmame precoce, bem como o uso constante de chupetas pelo 

recém-nascido242-246. 

Mediante o quadro nacional de baixa prevalência de aleitamento materno exclusivo até o 

6º mês, os fatores que favorecem o desmame precoce e os benefícios indiscutíveis do leite 

materno na saúde do lactente, criou-se no Brasil em 1981 o Programa de Incentivo ao 

Aleitamento Materno que inclui campanhas na mídia, treinamento de profissionais de saúde, 

aconselhamento em amamentação, elaboração e distribuição de material educativo, realização de 

grupos de apoio à amamentação na comunidade, elaboração e aprovação de leis que protegem a 

prática da amamentação e o controle do marketing de leites artificiais. Conjuntamente, estas 

intervenções visam à promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno247. 

 A Política Nacional de Aleitamento Materno está pautada principalmente na elaboração e 

realização de seis estratégias que incluem ações na atenção básica e hospitalar, criação da Rede 

Brasileira de Bancos de Leite Humano, proteção legal ao aleitamento materno, divulgação de 

campanhas na mídia e monitoramento dos indicadores de aleitamento materno, como podemos 

observar na figura 9. Estas estratégias são executadas através do apoio das três esferas de governo 

(federal, estadual e municipal)248.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado Ministério da Saúde, 2010248. 
 

Figura 9. Braços estratégicos da linha de cuidado de promoção, proteção e apoio ao aleitamento 

materno. 

INTERDISCIPLINARIDADE 
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A estratégia de intervenção para promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno na 

atenção básica realiza-se por meio do projeto denominado Rede Amamenta Brasil que foi criado 

em 2008. Este projeto propõe-se a capacitação e supervisão da equipe interdisciplinar atuante nas 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) por meio de tutores com experiência em aleitamento materno, 

com o intuito de promover o desenvolvimento de competências dos profissionais de saúde para 

que se tornem agentes de mudança no ensino e aprendizagem do aleitamento materno para a 

população. Os tutores são responsáveis por coordenar oficinas junto às equipes da atenção básica 

de saúde para a discussão da prática do aleitamento materno no contexto do processo de trabalho 

das UBS, além de acompanhar e auxiliar as equipes na implementação das ações em prol da 

amamentação e no monitoramento dos índices de aleitamento materno da população atendida248. 

Na atenção hospitalar foram criadas duas estratégias para aumentar as chances da prática 

de aleitamento materno, a Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) e o Método Canguru. A 

IHAC foi idealizada em 1990 pela OMS e Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) 

para promover, proteger e apoiar a amamentação, sendo incorporada pelo Ministério da Saúde no 

Brasil como ação prioritária em 1992, por meio do apoio das Secretarias Estaduais e Municipais 

de Saúde que capacitam profissionais, realizando avaliações e estimulando o credenciamento dos 

hospitais ao programa, os quais recebem maiores incentivos financeiros do governo para os 

procedimentos obstétricos.  O objetivo da IHAC é capacitar à equipe de saúde dos hospitais-

maternidade para que modifiquem condutas e facilitadores do desmame precoce, pautando-se nos 

princípios dos “Dez passos para o sucesso do aleitamento materno” (Anexo 5) estabelecidos 

mundialmente pela UNICEF. Nestes hospitais, as mães são orientadas e apoiadas para o sucesso 

da amamentação durante o período pré-natal até o puerpério249-251. 

 Já o Método Canguru é um modelo de assistência perinatal como uma alternativa ao 

cuidado neonatal convencional para bebês nascidos com baixo peso. Este método incentiva o 

contato pele a pele precoce entre mãe e bebê no período de internação, sendo estimulado que o 

mesmo seja colocado entre as mamas da mãe em posição vertical, fortalecendo o vínculo mãe-

filho252. 

Além disso, criou-se a rede de banco de leite humano (BLH), que consiste em um serviço 

especializado vinculado a um hospital de atenção materna e/ou infantil, responsável por ações de 

promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e execução de atividades de coleta do leite da 

nutriz, bem como sua seleção, classificação, processamento, controle de qualidade e distribuição 
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aos lactentes que necessitam de leite materno. Além de coletar, processar e distribuir leite 

humano, o BLH presta assistência às lactantes cujos filhos estão hospitalizados ou que tenham 

dificuldades com a amamentação253. 

Além dos incentivos de aleitamento materno dentro dos estabelecimentos de saúde na 

atenção básica e hospitalar, o governo federal criou políticas de proteção legal ao aleitamento 

materno. Criou-se a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes 

(NBCAL), a qual regulamenta a promoção comercial e a rotulagem de alimentos e produtos 

destinados aos recém-nascidos e crianças de até 3 anos de idade, como leites, fórmulas infantis, 

papinhas industrializadas, chupetas e mamadeiras. O objetivo desta regulamentação é assegurar o 

uso apropriado desses produtos de forma que não haja interferência na prática do aleitamento 

materno254. Além disso, ampliou-se a licença maternidade de quatro para seis meses em 2008, 

sem prejuízo do emprego e do salário para as funcionárias públicas federais, ficando a critério 

dos estados, municípios e empresas privadas a adoção desta Lei255. Atualmente, estimula-se a 

criação de Salas de Apoio à Amamentação nas empresas, de forma a propiciar que a mulher que 

trabalha possa coletar seu leite e armazená-lo adequadamente durante a jornada de trabalho, para 

que seja oferecido ao bebê durante sua ausência256. 

 Entre as ações de mobilização social, criou-se em 1992 a comemoração da Semana 

Mundial de Amamentação, com a participação da mídia e de diversos segmentos da sociedade. 

Em 2003 instituiu-se o Dia Nacional de Doação de Leite Humano, em 1º de outubro de cada ano, 

com o objetivo de aumentar o volume de leite humano doado no País aos BLH. A Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos, em parceria com o Ministério da Saúde, criou o Projeto 

Carteiro Amigo que incentiva o aleitamento materno em cerca de 500 municípios por meio da 

distribuição de materiais educativos. Destaca-se também a participação dos Corpos de Bombeiros 

e Militares na promoção do aleitamento materno em ações, tais como, a retirada de leite humano 

colhido pelas doadoras em suas próprias residências247. 

Além do planejamento de políticas e ações públicas de incentivo ao aleitamento materno, 

o monitoramento destas ações e das práticas de amamentação na população faz-se fundamental 

para a verificação dos índices de amamentação no país, bem como para avaliação da eficiência 

das estratégias elaboradas. Desta forma, o monitoramento destes índices é efetuado por meio de 

inquéritos nacionais realizados no dia da campanha nacional de vacinação contra poliomielite223. 
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6.3. Interdisciplinaridade em saúde 
 

A interdisciplinaridade pode significar, simplesmente, a junção de diferentes disciplinas 

para fornecerem subsídios para uma tarefa comum, com a finalidade de reunir olhares e 

percepções diversificadas a uma vertente comum, porém cada um com suas especificidades. 

Além disso, significa a cooperação e o intercâmbio, inclui a troca de idéias para a integração 

plena de conceitos, metodologia, processos, teoria, organização de investigação e formação257-258. 

No contexto do cuidado em saúde, a interdisciplinaridade pode ser definida como um ponto de 

cruzamento entre as atividades com lógicas diferentes, pela busca de um equilíbrio entre a análise 

fragmentada e a síntese simplificadora, entre as visões marcadas pela lógica racional, 

instrumental e subjetiva259.  

A interdisciplinaridade pode favorecer uma série coordenada de competências, 

conhecimentos e experiências clínicas em um cenário de apoio interprofissional. Sendo assim, a 

equipe interdisciplinar assume papel primordial para o sucesso da promoção de saúde, prevenção 

e tratamento de doenças260. 

A equipe interdisciplinar desempenha papel chave para o sucesso do aleitamento materno 

exclusivo até os seis meses de vida do recém-nascido, bem como o aleitamento materno total até 

os dois anos de idade. O processo da amamentação, embora de aparente simplicidade e 

autonomatismo fisiólogico singular, requer um complexo conjunto de condições interacionais no 

contexto social da mulher, de seu filho e da família261.  É descrito na literatura científica que a 

chance de sucesso na amamentação em longo prazo é maior em mães que amamentam logo após 

o parto, ou seja, nas primeiras horas de vida do bebê, bem como em crianças que não usam 

chupetas242,262. Além disso, a dificuldade enfrentada pelas mulheres após o parto quanto ao 

acesso aos serviços especializados, com profissionais qualificados também é apontado como 

limitação ao sucesso do aleitamento materno261. 

Desta forma, a efetividade das ações voltadas para a recuperação, manutenção e proteção 

à saúde da criança está na dependência da capacitação dos profissionais de saúde e adequada 

comunicação entre a equipe de saúde e os responsáveis pela criança. Esta adequada comunicação 

é a base para o desenvolvimento das ações de saúde e para o alcance dos objetivos propostos261. 

Além disso, o próprio Ministério da Saúde (2001)263 pontua que para o sucesso da amamentação 

são necessários conselhos práticos de amamentação realizados por equipes de saúde, apoio 

psicológico para que a mãe sinta-se confiante para amamentar e o apoio da família. 
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Confirmando esta hipótese, estudo conduzido por Santiago et al (2005)264 em 

ambulatórios de pediatria demonstrou que os percentuais de aleitamento materno exclusivo foram 

significativamente maiores em crianças que receberam atendimentos de equipe multiprofissional 

e de pediatras treinados para orientar sobre aleitamento materno. 

Em adição, o próprio governo aposta que as iniciativas provenientes de suas ações 

planejadas e pautadas nas políticas públicas pertencentes ao Programa Nacional de Apoio ao 

Aleitamento Materno possam favorecer a promoção, proteção e apoio à amamentação. Para tanto, 

a elaboração, planejamento e execução destas tarefas requer a atuação de profissionais de 

diversas áreas, incluindo os profissionais da saúde (médicos, nutricionistas, enfermeiros, 

auxiliares e técnicos em enfermagem, fisioterapeutas, psicólogos, dentre outros), funcionários e 

gestores públicos, para que convirjam os esforços de sua atuação, a um resultado final comum, a 

promoção do aleitamento materno, como se pode verificar na figura 9248. 

Além disso, a desnutrição intra-uterina acarreta efeitos adversos à saúde em longo prazo, 

uma vez que o baixo peso ao nascer configura-se um grave problema de saúde pública em países 

em desenvolvimento, onde mudanças econômicas, nutricionais e de estilo de vida, sobretudo 

referentes ao sedentarismo, permitem rápido crescimento pós-natal, predispondo estes indivíduos 

ao desenvolvimento da obesidade e da síndrome metabólica em fases mais avançadas da vida. 

Neste sentido, a atuação da equipe interdisciplinar na atenção básica, durante o pré-natal se faz de 

grande importância, uma vez que compreende um momento de profundas modificações na vida 

da mulher e de sua família. Sendo assim, a informação e o conhecimento são necessários para 

diminuir as ansiedades e angústias que cercam esse período. Neste sentido, torna-se essencial um 

serviço interdisciplinar pautado nos aspectos psicológicos, físicos e nutricionais para que se 

ofereça um atendimento global à gestante e, consequentemente, maiores conhecimentos acerca da 

saúde do binômio mãe-filho265. 

A interdisciplinaridade na área da saúde coletiva coloca-se como exigência interna, uma 

vez que seu objeto de trabalho, a saúde e a doença, envolve concomitantemente as relações 

sociais, as expressões emocionais e afetivas e a biologia, traduzindo, por meio da saúde e da 

doença, as condições e razões sócio-históricas e culturais dos indivíduos e grupos266. Somado a 

isso, a adoção de medidas de prevenção primária em jovens tem sido reconhecida como de 

enorme importância no cenário da abordagem da obesidade e suas co-morbidades. A 

demonstração da presença da aterosclerose na infância, na adolescência e na fase adulta jovem, 
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aliada ao maior conhecimento sobre os fatores de risco nessas idades, apontam para a necessidade 

de programas racionais e efetivos que tenham como objetivo intervir sobre esses fatores o mais 

precocemente possível, evitando-se o desenvolvimento da obesidade e demais doenças 

crônicas267.  

Estratégias de tratamento pautadas em abordagem interdisciplinar e que incluem 

reeducação nutricional, exercício físico e modificação comportamental são apontadas como mais 

bem sucedidas para o tratamento da obesidade e suas complicações. Resultados anteriores do 

nosso grupo de pesquisa vêm demonstrando sistematicamente os efeitos positivos da terapia 

interdisciplinar em pacientes obesos sobre a composição corporal, síndrome metabólica, esteatose 

hepática não-alcoólica, qualidade de vida, transtornos alimentares, problemas respiratórios, perfil 

inflamatório e regulação neuroendócrina do balanço energético268-274. A figura 10 ilustra um 

esquema das relações acerca dos profissionais integrantes de uma equipe interdisciplinar 

envolvidos no cuidado e tratamento do paciente obeso.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Interdisciplinaridade no tratamento da obesidade e suas co-morbidades. 
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Em síntese, a prática da interdisciplinaridade vem ganhando espaço nas três interfaces da 

saúde (prevenção, promoção e tratamento), uma vez que a atuação de diversos profissionais 

pressupõe um trabalho coordenado e com objetivo comum, partilhado por vários ramos do saber, 

de forma integrada e convergente para um resultado comum. Entretanto, a mudança do modelo 

de atenção à saúde ainda vigente no Brasil é uma tarefa gigantesca. Os desafios são imensos, e a 

luta contra o já estabelecido é o pressuposto básico desta mudança almejada por todos aqueles 

que defendem este novo modelo de atuação profissional, a interdisciplinaridade275. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÃO 
 
 
 A obesidade é uma doença crônica, degenerativa, inflamatória e multifatorial, considerada 

um grave problema de saúde pública e que atinge milhões de pessoas nas diversas faixas etárias a 

nível mundial. O excesso de tecido adiposo, principalmente o tecido adiposo visceral, tem estreita 

relação com o desenvolvimento de doenças metabólicas associadas, que podem levar ao 

desenvolvimento da síndrome metabólica e de doenças cardiovasculares. 

Estudos científicos apontam a possível relação entre obesidade e experiências nutricionais 

no período pré e pós-natal. O peso ao nascer e a falta de aleitamento materno são situações 

críticas que influenciam a saúde e o desenvolvimento do feto e do recém-nascido, levando à 

adaptações que podem perdurar por toda vida, predispondo o indivíduo a doenças crônicas em 

fases mais avançadas da vida. 

Os resultados encontrados neste estudo indicam  que o perfil antropométrico (massa 

corporal, IMC e circunferência da cintura) e inflamatório (adiponectina e IMTc) em adolescentes 

obesos amamentados exclusivamente são menos alterados comparados aos adolescentes obesos 

não amamentados exclusivamente. Os hormônios encontrados no leite materno e sua adequação 

nutricional são os principais benefícios conferidos pela sua ingestão, o que reduzem os riscos de 

desenvolvimento da obesidade e modulam o balanço energético. 

O peso ao nascer pode ser consequência e reflexo da alimentação e dos cuidados maternos 

durante a gestação. Estudos da literatura apontam que o baixo peso ao nascer favorece o 

desenvolvimento da obesidade e suas co-morbidades, pois induz alterações orgânicas e 

funcionais que podem perdurar ao longo da vida. Além disso, o peso excessivo ao nascer também 

tem sido relacionado à maiores riscos de desenvolvimento da obesidade, pois geralmente ocorre 

hiperplasia e hipertrofia das células fetais, principalmente das células adipocitárias em crianças 

nascidas com peso acima do recomendado. Porém neste estudo, o perfil antropométrico e 

metabólico não apresentou diferenças significativas entre os grupos. Entretanto, verificou-se que 

o peso adequado ao nascer favoreceu maiores concentrações séricas de adiponectina e menor 

espessura da IMTc em adolescentes obesos. Observou-se também que a resistina apresentou-se 

duas e três vezes em maiores concentrações em adolescentes nascidos com peso insuficiente e 

excessivo, respectivamente, no entanto estas diferenças não foram significativas.  
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O número reduzido de voluntários após distribuição nos grupos de acordo com 

aleitamento materno e peso ao nascer, a amostra composta apenas por adolescentes obesos e a 

ausência de um grupo controle eutrófico podem ser considerados como limitações deste estudo.  

Apesar do caráter retrospectivo deste estudo ser considerado um viés, estudos atuais 

demonstram um grau de confiabilidade de 90% do relato da mãe quanto as informações de peso 

ao nascer106,114,154. Além disso, averigua a influência de questões envolvidas na programação 

metabólica do perfil metabólico e inflamatório de adolescentes obesos, pouco explorados até o 

presente momento, o que o torna relevante e de suma importância.  

Em conclusão, os resultados encontrados neste estudo sugerem a possível influência do 

aleitamento materno exclusivo nos parâmetros antropométricos e no perfil inflamatório. Indicam, 

também, que as concentrações séricas de adiponectina e a espessura da intima média da artéria 

carótida podem sofrer influências do aleitamento materno exclusivo e do peso ao nascer. Por fim, 

ressalta-se a necessidade de futuras pesquisas para melhor compreensão dos mecanismos 

fisiológicos de interação entre os componentes do imprinting metabólico e o desenvolvimento da 

obesidade e suas co-morbidades. 
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Anexo 1. Parecer e Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo 2. Curvas de percentil de índice de massa corporal de acordo com gênero e idade. 
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Fonte: Center for Disease and Control (2000)188.  
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Anexo 2 (cont.). Curvas de percentil de índice de massa corporal de acordo com gênero e idade  

 

- Meninos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Center for Disease and Control (2000)188.  
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Anexo 3. Curvas de percentil de circunferência da cintura de acordo com gênero e idade.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: International Diabetes Federation (2007)194. 
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Anexo 5. Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno 

 

1 – Ter uma norma escrita sobre aleitamento materno, que deve ser rotineiramente transmitida a 

toda a equipe do serviço. 

2 – Treinar toda a equipe, capacitando-a para implementar essa norma. 

3 – Informar todas as gestantes atendidas sobre as vantagens e o manejo da amamentação. 

4 – Ajudar a mãe a iniciar a amamentação na primeira meia hora após o parto. 

5 – Mostrar às mães como amamentar e como manter a lactação, mesmo se vierem a ser 

separadas de seus filhos. 

6 – Não dar a recém-nascido nenhum outro alimento ou bebida além do leite materno, a não ser 

que tenha indicação clínica. 

7 – Praticar o alojamento conjunto – permitir que mães e bebês permaneçam juntos 24 horas por 

dia. 

8 – Encorajar a amamentação sob livre demanda. 

9 – Não dar bicos artificiais ou chupetas a crianças amamentadas. 

10 – Encorajar o estabelecimento de grupos de apoio à amamentação, para onde as mães devem 

ser encaminhadas por ocasião da alta hospitalar. 

 
Fonte: UNICEF250. 
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Apêndice 1. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

IMPACTO DE AÇÃO MULTIPROFISSIONAL SOBRE A COMPOSIÇÃO CORPORAL, ADIPOSIDADE, VISCERAL, 
CENTRAL E PERIFERICA, PERFIL LIPIDICO, REGULAÇÃO HORMONAL, DISTURBIOS DO SONO E 

TRANSTORNOS DO HUMOR EM ADOLESCENTES OBESOS. 
As taxas de sobrepeso e obesidade representam atualmente índices muito elevados, caracterizando uma epidemia global. 

O excesso de peso traz consigo aumento dos riscos de doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, problemas ortopédicos e 
respiratórios denotando a importância no seu controle e prevenção. O controle de peso deve ser iniciado o mais precocemente 
possível, por isso a adolescência é um excelente estágio de vida para a promoção de hábitos saudáveis por meio de orientações 
nutricionais, atividade física, atendimento médico e psicológico. 

Essas informações estão sendo fornecidas para a sua participação voluntária neste estudo, que visa interagir ações de 
vários profissionais da área de saúde, visando melhor especificar os efeitos de diferentes formas de exercício sobre a composição 
corporal, saúde metabólica, distúrbios do sono e transtornos do humor em adolescentes obesos, submetidos à intervenção de 
profissionais médicos, nutricionais, educadores físicos e psicólogos. 

Os participantes do projeto serão avaliados por uma equipe multidisciplinar e serão submetidos à avaliação 
antropométrica (peso e altura), avaliação da composição corporal por meio do aparelho DEXA, avaliação bioquímica (colesterol 
total e frações, triglicerídeos, glicemia de jejum, insulina, leptina e grelina), avaliação da alimentação. Passarão também por 
consultas médicas e psicológicas, além de receberem atividades físicas orientadas. Será necessária a coleta de 10 ml de sangue 
para a realização dos exames citados. Os demais procedimentos não serão invasivos. Os resultados serão analisados para que os 
adolescentes possam receber orientações específicas. 

Todas as informações obtidas neste trabalho serão confidenciais, e em nenhum momento o seu nome será divulgado, 
assim como os pesquisadores comprometem-se a utilizar os dados e o material coletado somente para esta pesquisa. 

Em caso de dano pessoal diretamente causado pelos procedimentos propostos neste estudo, você terá o direito a 
tratamento médico na instituição, bem como as indenizações legalmente estabelecidas. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de 
eventuais dúvidas. A principal investigadora é a Profa Dra Ana Dâmaso que pode ser encontrada a Rua Marselhesa, 535 715, 
telefone (11) 5572-0177. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê 
de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 1º andar conjunto 14, telefone (11) 5571-1062 e fax (11) 5539-7162 – E-mail: 
cepunifesp@epm.br . É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de participar do 
estudo, sem qualquer prejuízo a continuidade de seu tratamento na Instituição. É direito do voluntário de ser mantido atualizado 
sobre os resultados parciais da pesquisa.  

Não haverá despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também 
não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo 
orçamento da pesquisa.  
AUTORIZAÇÃO 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, 
descrevendo o estudo “Impacto de ação multiprofissional sobre a composição corporal, adiposidade, distúrbios do sono e 
transtornos do humor em adolescentes obesos”.  

Eu discuti com a Profa Dra Ana Dâmaso sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim 
quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a minha participação é isenta de despesas e que 
tenho garantia de acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e 
poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de 
qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
DECLARAÇÃO 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e esclarecido deste paciente ou representante legal 
para a participação neste estudo. 
____________________________________   Data: ____ / ____ / ____ 
Profa Dra Ana Dâmaso 
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Apêndice 2. Anamnese Clínica 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA 

CEPE – CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOBIOLOGIA E EXERCÍCIO – DEPTO DE 
PSICOBIOLOGIA 

AFIP – ASSOCIAÇÃO DE FUNDO DE INCENTIVO À PSICOBIOLOGIA 
CAAA – CENTRO DE ATENDIMENTO E APOIO AO ADOLESCENTE – DEPTO DE 

PEDIATRIA 
PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR AO ADOLESCENTE OBESO 

 
ANAMNESE CLÍNICA 

Dr. Lian Tock 
CRM 19868 

 
IDENTIFICAÇÃO 

 
Nome Completo................................................................................................... 
Data de Nascimento:........................................................................................... 
Idade Atual (anos/meses):................................................................................... 
Grau de Instrução:............................................................................................... 
Endereço Completo:............................................................................................ 
............................................................................................................................... 
Telefone Residencial:.......................................................................................... 
Telefone Celular:................................................................................................. 
Grau de Instrução dos Pais:.............................................................................. 
............................................................................................................................... 
Tipo de Trabalho dos Pais:................................................................................. 
............................................................................................................................... 
Horário de Trabalho:............................................................................................ 
Horário de Estudo:............................................................................................... 
Atividades Complementares:.............................................................................. 
Número de pessoas que moram na casa.......................................................... 
 
 

QUEIXA E DURAÇÃO 
 
Início da Obesidade............................................................................................. 
 
História Pregressa:  
.............................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................... 
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EXAME FÍSICO GERAL 

 
Peso:...................................Estatura:......................................IMC:..................... 
Circunferências:Cintura:..................................... Abdômen:.................................. 
Pescoço:...............................................................Quadril...................................... 
Idade de Menarca:................................................................................................ 
Pressão Arterial:.................................................................................................... 
Sinais e Sintomas 
 
Pele: 
Cor......................................................................................................................... 
Lesões elementares da pele: 
Manchas................................................................................................................ 
Lesões sólidas....................................................................................................... 
Lesões de conteúdo liquido................................................................................... 
Pruridos.................................................................................................................. 
Outras:................................................................................................................... 
 
Tecido Celular subcutâneo: 
Celulite................................................................................................................... 
Estrias.................................................................................................................... 
Lipomas................................................................................................................. 
 
Alterações do cabelo............................................................................................. 
Alteração das unhas.............................................................................................. 
Problemas dentários............................................................................................. 
Tontura.................................................................................................................. 
Vômito.................................................................................................................... 
Queimação do estômago....................................................................................... 
Refluxo................................................................................................................... 
 
Poliúria................................................................................................................... 
Nicturia................................................................................................................... 
TPM....................................................................................................................... 
Alterações menstruais........................................................................................... 
Excesso de pelos.................................................................................................. 
Falta de ar............................................................................................................. 
Chiado no peito...................................................................................................... 
Alergias........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
Você sente dor em alguma região do corpo? 
(   )SIM (   )NÃO Qual?___________________________________________ 
Quando?_______________________________________________________ 
Melhora com:___________________________________________________ 
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Se sim, classifique na escala:  
História de lesão osteo-muscular_______________________________ 
Exame físico:  
Inspeção:_______________________________________________________ 
Testes específicos: 
Teste de Apley (   ) + Lig____  (   )+Men___  (   )+Lig e Men____ (   )- 
Teste de apreensão da patela (   )+ ____ (   )-____   
Presença de crepitação (   )+ ____(   )-____    
Diagnóstico cinesio-funcional :_____________________________________ 
Responsável pela avaliação:_______________________________________ 
 
Peso ao nascer.............................................Comprimento ao nascer.............. 
Ganho de peso gestacional ............................................................................... 
Aleitamento materno exclusivo......................................................................... 
Tempo de aleitamento materno total ................................................................ 
Desmame e introdução alimentar...................................................................... 
Comportamento alimentar na infância............................................................. 
Tônus Muscular................................................................................................... 
Controle esfincteriano........................................................................................ 
Hábito intestinal: 
( )normal               ( )constipação  ( ) Diarréia 
 

Sono: 

Roncos.................................................................................................................. 
Sonolência............................................................................................................ 
Insônia.................................................................................................................. 

Sono agitado........................................................................................................ 
Horário que dorme e levanta:............................................................................ 
 

 
DOENÇAS PREGRESSAS 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

........................... 
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ANTECEDENTES FAMILIARES E HEREDITÁRIOS 
 
Obesidade: 
Pai(   )   Avô(   )   Avó(   )   Tio(s)(   )   Tia(s)(   )   Primo(s)(   )   Prima(s)(   )      
Mãe(   )  Avô(   )   Avó(   )   Tio(s)(   )   Tia(s)(   )   Primo(s)(   )   Prima(s)(   )       
Irmão(s) (   )   Irmã(s) (   )   
 
Diabetes: 
Pai(   )   Avô(   )   Avó(   )   Tio(s)(   )   Tia(s)(   )   Primo(s)(   )   Prima(s)(   )      
Mãe(   )  Avô(   )   Avó(   )   Tio(s)(   )   Tia(s)(   )   Primo(s)(   )   Prima(s)(   )       
Irmão(s) (   )   Irmã(s) (   )  
 
Hipertensão Arterial: 
Pai(   )   Avô(   )   Avó(   )   Tio(s)(   )   Tia(s)(   )   Primo(s)(   )   Prima(s)(   )      
Mãe(   )  Avô(   )   Avó(   )   Tio(s)(   )   Tia(s)(   )   Primo(s)(   )   Prima(s)(   )       
Irmão(s) (   )   Irmã(s) (   ) 
 
Infarto Agudo do Miocárdio: 
Pai(   )   Avô(   )   Avó(   )   Tio(s)(   )   Tia(s)(   )   Primo(s)(   )   Prima(s)(   )      
Mãe(   )  Avô(   )   Avó(   )   Tio(s)(   )   Tia(s)(   )   Primo(s)(   )   Prima(s)(   )       
Irmão(s) (   )   Irmã(s) (   )   
 
Acidente Vascular encefálico: 
Pai(   )   Avô(   )   Avó(   )   Tio(s)(   )   Tia(s)(   )   Primo(s)(   )   Prima(s)(   )      
Mãe(   )  Avô(   )   Avó(   )   Tio(s)(   )   Tia(s)(   )   Primo(s)(   )   Prima(s)(   )       
Irmão(s) (   )   Irmã(s) (   )   
 
Colesterol Alto: 
Pai(   )   Avô(   )   Avó(   )   Tio(s)(   )   Tia(s)(   )   Primo(s)(   )   Prima(s)(   )      
Mãe(   )  Avô(   )   Avó(   )   Tio(s)(   )   Tia(s)(   )   Primo(s)(   )   Prima(s)(   )       
Irmão(s) (   )   Irmã(s) (   ) 
 
Tireoidepatias: 
Pai(   )   Avô(   )   Avó(   )   Tio(s)(   )   Tia(s)(   )   Primo(s)(   )   Prima(s)(   )      
Mãe(   )  Avô(   )   Avó(   )   Tio(s)(   )   Tia(s)(   )   Primo(s)(   )   Prima(s)(   )       
Irmão(s) (   )   Irmã(s) (   ) 
 
 

ANAMNESE COMPORTAMENTAL 
 
HISTÓRICO DE PROBLEMAS PSICOLÓGICOS/PSIQUIÁTRICOS 
(  ) Não  SIM:  (  ) Sim, mas nunca teve acompanhamento. 

             (  ) Sim, com acompanhamento psicoterapêutico  

             (  )  Sim, com acompanhamento psiquiátrico. 
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Acontecimentos de vida 
(  ) Casamento  (  ) Gravidez 
(  ) Acontecimentos de vida significativos e acidentais. 
 
 

Atribuição Causal da Obesidade 
 (  ) Hábitos alimentares inadequados  
(  ) Acontecimento de vida 
(  ) Alteração do estado emocional. 
(  ) Sedentarismo  
(  ) Fatores hereditários  
(  ) Outros. 
 

COMPORTAMENTO: 
Ansioso:................................................................................................................ 
Depressivo..:........................................................................................................ 
Raciocínio:............................................................................................................ 
Aproveitamento Escolar:.................................................................................... 
Relação com a família:........................................................................................ 
Relação com os amigos:..................................................................................... 
 
 

COMPORTAMENTO ALIMENTAR 
 
Mastigação:.......................................................................................................... 
Número de refeições diárias:............................................................................. 
Horário das  refeições:........................................................................................ 
Horário do dia em que tem mais fome:.............................................................. 
Consumo de bebida alcóolica ........................................................................... 
Compulsão Alimentar( ) D ou N:................. Alimento Específico:................... 
Sintomas Bulímicos(   )   Sintomas Anoréxicos(   ) 
 
ESTILO DE VIDA E ATIVIDADE FÍSICA 
 
Pratica exercícios físicos: Sim(   )   Não(   ). Se sim, Qual:.............................. 
Quantas vezes por semana:............................................................................... 
Tempo despedido (minutos) com:TV(   ) Computador(     ) Vídeo Game(     )  
Fuma Sim( ) Não(  )  Quantos cigarros por dia:................................................ 
Há quanto tempo:................................................................................................ 
 
 
COMPLEMENTAÇÃO 
Tentativas de tratamentos Anteriores 
Qual tipo?............................................................................................................. 
Quantos........................................................Tempo do tratamento.................... 
Resultado.............................................................................................................. 



 114 

Abandonou o tratamento?.................................................................................. 
Se sim, porque..................................................................................................... 
 
Motivos subjacentes à tomada de decisão frente ao projeto de obesidade. 
(  ) melhoria dos problemas de saúde associados 
(  )  eficácia do tratamento na perda de peso 
(  ) melhorar a auto-estima 
(  ) melhorar estética  
 (  ) Outros_______________________________________________________ 
O que faria depois de atingir o peso ideal?........................................................... 
 
 
CITE 5 PROBLEMAS RELACIONADOS COM O SEU PESO ATUAL. 
 
1............................................................................................................................. 
2............................................................................................................................. 
3............................................................................................................................. 
4............................................................................................................................. 
5............................................................................................................................. 
 
(  ) Sintomas físicos     (  )  Sintomas psicológicos  
 
(  ) Doenças     (  ) Problemas relacionais 
 
(  ) Insatisfação com o corpo   (  ) Problemas relacionais 
 
(  ) Problemas sociais/ Profissionais  (  ) Problemas sexuais/conjugais 
 
 

Grau de motivação face ao tratamento. 

 
(  ) 0 a 4 (baixo)  (  ) 5 a 7 (moderado)    (  ) 8 a 10 (elevado) 
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Apêndice 3. Artigo científico 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to assess the inflammatory profile in obese adolescents according to 

exclusive breastfeeding time. Cross sectional and retrospective study was conducted with 118 

obese adolescents. The duration of exclusive breastfeeding (EBF) was obtained through 

interviews with adolescents’ parents. Adiponectin concentration was measured using a 

commercially available enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) while carotid intima-

media thickness (cIMT) was measured ultrasonographically. Total body mass, body mass index 

(BMI) and waist circumference (WC) were significantly lower in adolescents that received EBF 

when compared to those who never received. Serum concentration of adiponectin was 

highest and cIMT significantly lowest in adolescents breastfed exclusively. These findings 

suggesting that exclusive breastfeeding can favor a higher anti-inflammatory profile which 

contributes to avoiding of early atherosclerosis development in obese adolescents. 

 

Key-words: Breast Feeding, Adiponectin and Carotid intima-media thickness.   
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INTRODUCTION 

 

 Adipose tissue secretes a variety of adipokines, including adiponectin that presents anti-

inflammatory and anti-atherosclerotic properties, besides acting in insulin sensitivity signaling 

pathway. An increase in carotid intima-media thickness (cIMT) is considered the first subclinical 

sign of atherosclerosis and studies have demonstrated this alteration in adolescents with obesity1.  

Although the protective role of breastfeeding in the child growth and development 

avoiding the obesity is clearly defined2, their mechanisms and influence on pro/anti inflammatory 

adipokines profile and in the atherosclerotic process should be more explore in the literature3. 

This way, the aim of this study was to assess the inflammatory profile such as adiponectin 

concentration and carotid intima-media thickness in obese adolescents according to exclusive 

breastfeeding time.  

 

METHODS 

 

This study was composed by 118 obese adolescents (49 females), who initiated the 

Interdisciplinary Obesity Program / Obesity Study Group (GEO), of Universidade Federal de São 

Paulo, from 2006 until 2010 and was previously approved by Institutional Ethical Committee 

(0135/04).All volunteers and/or their parents signed the informed consent. The inclusion criteria 

were post-pubertal Stage ≥ V based on the Tanner stages, age between 14 and 19 years and body 

mass index (BMI) >95th percentile of the CDC reference growth charts. Anthropometric 

measurements of body mass, height, BMI and waist circumference (WC) were obtained with de 

volunteers wearing light clothing and barefoot.Body composition was determined by using Air 

displacement plethysmography (BOD POD® body composition system). It is a quick and easy 
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to determine the body composition that uses the inverse relation between pressure (p) and volume 

(v), based on Boyle's Law (P1V1 = P2V2) to determine the body volume. These procedures were 

already previously validated in the literature4. The measured of blood pressure was obtained 

using an auscultatory sphygmomanometer by clinical who was unaware to breastfeeding 

information. The volunteer remained seated at least 5 minutes and the measure was taken in the 

right arm. Systolic blood pressure (SBP) was determined on auscultation the first sound 

(Korotkoff phase I) and diastolic blood pressure (DBP) checked in the disappearance of sound 

(Korotkoff phase V).Insulin resistance was assessed by Homeostasis Model Assessment of 

Insulin Resistance (HOMA-IR) [fasting insulin (µU/mL) x fasting blood glucose 

(mmol/mL)/22.5]. Adiponectin was measured using a commercially available enzyme-linked 

immunosorbent assay (ELISA) kit from Phoenix Pharmaceuticals, Inc. (Belmont, CA, USA) 

according to the manufacturer's instructions. A structured interview was performed, and through 

a clinical and nutritional anamnesis the past history, presence or absence of exclusive 

breastfeeding, duration (in months) of exclusive breastfeeding of adolescents were collected by 

self-reported from the parents, according to previously described in the literature5. The 

adolescents were divided in three groups according to it (Never EBF, 1 to 5 months and 6 

months)6. Carotid IMT was measured using high-resolution ultrasound equipment (logic 5 and 

logic 7, GE, SP, Brazil) with a 7–14MHz linear array transducer, by one experienced radiologist. 

Patients were examined in the supine position with the neck in hyperextension. The protocol 

involved three repeated measurements of the right and left common carotid far wall at 2cm 

proximal to the bulb bifurcation, as previously described. The mean for the highest measures of 

each side, represented the cIMT in this study1. 

Statistical analyses were performed using STATISTICA 7.0. The Gaussian distribution of 

variables was verified with a Kolmogorov Smirnov test. Variables with normal distribution were 
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expressed as mean ± standard deviation (SD), while variables without normal distribution were 

expressed as median (inter quartile range) in a descriptive table. Analysis of variance (ANOVA) 

one-way followed by Tukey post-hoc test and Kruskal Wallis test were used to compare the 

groups. Pearson’s and Spearman correlation coefficients were calculated to assess possible 

relationships between normally and non-normally distributed variables, respectively.  

 

RESULTS 

 

The body composition, anthropometric and metabolic profile of obese adolescents 

according to duration of EBF are demonstrated in Table 1. The adolescents 

whowereexclusivebreastfed until 6 months presented significantly lower values of body mass, 

BMI and WC when compared to those that never exclusivelybreastfed. The WC correlates 

positively with body mass (r=0.765, p=0.001), BMI (r=0.690, p=0.001), body fat (r=0.668, 

p=0.001) and HOMA-IR (r=0.411, p=0.001).It was also verified significant lower values of BMI 

and systolic blood pressure in adolescents who were breastfeed exclusively for 1 to 5 months than 

those who neither. 

The group that never received exclusive breastfeeding presented significantly lower 

values of adiponectin than those that received breast milk exclusively. Moreover, the group that 

received EBF until 6 months presented the lowest cIMT (Figure 1.a and b).  

 

DISCUSSION 

 

Researchers have proposed several mechanisms to explain the association between 

breastfeeding and its protective effects against obesity, including differences in composition of 
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human milk versus formula, self-regulation, as well, feeding practices by the infant7. Bioactive 

factors found in breast milk as the lacto-ferrin, oligosaccharides, polyunsaturated fatty acids long-

chain, glycoproteins and antibodies could modulate growth factors, inhibiting the differentiation 

of adipocytes. Some studies have postulated that long-chain polyunsaturated fatty acids in breast 

milk may improve blood pressure in later life8, which could be observed in the current 

investigation (Table 1). 

Moreover, human milk contains adipokines, which play an anti-inflammatory role, mostly 

adiponectin. However, this hormone presents lower concentrations in obese human, including 

adolescents, and is negatively associated to the degree of adiposity, inflammation and obesity. 

The concentrations of adiponectin in breast milk decrease during lactation, approximately 5-6% 

each month, suggesting the importance of breastfeeding in first months of life9, like suggested by 

our study. Therefore, one the most important finding in the present investigation is that the group 

of adolescents that never received breast milk presented significantly lower concentrations of 

adiponectin than who received exclusive breastfeeding until 5 months (Figure 1.a). 

 Another important finding in the present investigation is that, cIMT was significantly 

lower in adolescents’ exclusive breastfed until 6 months comparing with the other adolescents 

(Figure 1.b). The increase in cIMT is a result of endothelial dysfunction that leaves lipid deposits 

in the intima of systemic arteries. Previous study of our research group demonstrated that insulin 

resistance is an independent predictor of cIMT in obese adolescents. Moreover, BMI and WC are 

also associated with elevated values of cIMT1. The possible mechanism underlying the 

association between exclusive breastfeeding and cIMT is related to the benefits of breastfeeding 

in reducing insulin resistance, cholesterolemia, blood pressure and glicemia10. Besides, breast 

milk also contains polyunsaturated fatty acids considered important components of membranes of 

vascular endothelium3. 
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It is consensus in the literature that breast milk protects against many chronic diseases, 

however we first demonstrate that the adiponectin is higher and cIMT is lower in exclusive 

breastfed Brazilian obese adolescents. Although, it needs to be considered in a large cohort study. 

Thebreastfeeding information by retrospective method has bias, and it is the major limitation of 

our study. Despite of this, the investigation of inflammatory profile of obese subjects according 

to exclusive breastfeeding become extremely important, once its influence on inflammatory 

profile in obese individual is not well defined. 

 

CONCLUSION 

 

 These findings suggest that exclusive breastfeeding can favor a higher anti-inflammatory 

profile which contributes to avoiding of early atherosclerosis development in Brazilian obese 

adolescents, reinforcing the importance of recommendation of exclusive breastfeeding in clinical 

practice. 
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Figure 1. Seric concentration of adiponectin (a) and carotid intima-media thickness (b) in obese 

adolescents according to exclusive breastfeeding.  
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Table 1. Bodycompositionandmetabolic profileof obese adolescentsaccordingto duration of 

exclusive breastfeeding. 

  Duration of  exclusive breastfeeding 

 Never EBF 1 to 5 months 6 months 

  n=18 n=60 n=40 

Age (years) 15.50±1.25 16.15±1.57 16.20±1.49 

Body mass (kg) 111.82±20.99 b 103.41±14.87 98.95±16.67 

BMI (kg/m2) 39.33±5.86 a., b  36.35±4.64 35.73±4.09 

Body fat  (kg) 51.87±15.50 46.62±10.77 54.68±6.69 

Fat -free mass (kg) 59.81±9.21 57.07±9.19 53.83±10.28 

Waist circumference (cm) 108.57±9.47 b 103.81±10.43 101.87±8.72 

HOMA-IR 4.22 -  2.42 3.82 -  1.99 3.57 - 1.36 

SBP (mmHg) 125 - 20.00a 120 - 10.00 120 - 20.00  

DBP (mmHg) 80 - 15.00 80 - 10.00 80 - 10.00 

EBF, Exclusive Breastfeeding; BMI, Body Mass Index; HOMA-IR, Homeostasis Model 

Assessment of Insulin Resistance; SBP, Systolic Blood Pressure; DBP, Diastolic Blood Pressure 
 

a   Never EBF versus 1 to 5 months (p≤0.05) 
b Never EBF versus 6 months (p≤0.05) 

c  1 to 5 months  versus 6 months (p≤0.05) 
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ABSTRACT 

 
The imprinting metabolic is defined as a biological phenomenon in which intra-uterine and 
nutritional experiences early in life may influence the metabolism and human development, 
predisposing to disease. The aim of this study was to investigate the influence of birth weight 
and exclusive breastfeeding on body composition, metabolic syndrome, inflammatory 
and metabolic profile in obese adolescents. We conducted a cross-sectional study with 118 obese 
adolescents aged 14 to 19 years. Body mass, height, body mass index (BMI), waist 
circumference, body composition, visceral and subcutaneous adiposity, biochemical 
profile, parameters of metabolic syndrome, serum adiponectin, leptin and resistin and carotid 
intima media thickness (c-IMT) were collected. Insulin resistance was measured by Homeostasis 
Model Assesment Insulin Resistance (HOMA-IR) and insulin sensitivity by Quantitative Insulin 
Sensitivity Check Index (QUICKI). Information about duration of exclusive breastfeeding (EBF) 
and birth weight (BW) were collected through interviews with parents of adolescents. Statistical 
analysis was performed using the software STATISTICA considering the significance level 
of p <0.05. We observed that obese adolescents born with adequate weight presented 
significantly higher serum adiponectin and lower cIMT than obese adolescents born underweight. 
Obese adolescents breastfed 6 months exclusively presented significantly lower body 
mass (kg), BMI (kg/m2) and waist circumference (cm) than the group that never received EBF. 
The group that received EBF between 1 to 5 months presented serum concentrations of 
adiponectin significantly higher when compared to adolescents never exclusive breastfed. 
Moreover, it was also observed that those who received EBF between 1 to 5 months presented 
significant lower values of systolic blood pressure when compared to those who did not receive 
EBF. In addition, there was a significant association between EBF and systolic blood pressure. 
Body mass, BMI and waist circumference were positively correlated with body fat (% and kg), 
fat-free mass (kg), visceral fat, subcutaneous fat, insulin, HOMA-IR, systolic blood pressure  
(SBP) and diastolic (DBP), and negatively correlated with fat-free mass (%) and QUICKI. 
Adiponectin correlated negatively with subcutaneous fat, leptin and resistin. Resistin correlated 
positively with body mass, body fat (% and kg), leptin and IMTC, and negatively with lean mass 
(%). Leptin was positively correlated with body mass, BMI, body fat and subcutaneous 
fat.The SBP was positively correlated with body fat, and DBP was correlated positively with 
visceral fat, insulin, HOMA-IR and negatively with QUICKI. The results of this study indicate 
that obese adolescentes who received EBF for 6 months had a better anthropometric and 
inflammatory profile, as well as, those born with adequate weight. 
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