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RESUMO 
 
Fujiwara CTH. Efeito dos polimorfismos nos genes da leptina e do receptor da leptina 

sobre a compulsão alimentar em crianças e adolescentes obesos [Dissertação]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2014. 

 

INTRODUÇÃO: A obesidade na infância e adolescência representa uma epidemia global 

e figura como um problema de saúde pública proeminente de prevalência crescente. A 

obesidade frequentemente está associada à compulsão alimentar periódica (CAP) e 

componentes genéticos participam de sua etiologia multifatorial. Polimorfismos de 

nucleotídeo único (SNPs) no gene da leptina (LEP) e do receptor da leptina (LEPR) podem 

modificar a expressão da leptina e de suas vias de sinalização e, consequentemente, alterar 

a regulação do apetite e da saciedade, contribuindo assim para a etiopatogenia e 

manutenção da CAP. O objetivo deste trabalho foi investigar a influência dos 

polimorfismos rs7799039 (G>A) no gene LEP e rs1137100 (A>G), rs1137101 (A>G) e 

rs8179183 (G>C) no gene LEPR sobre a CAP em crianças e adolescentes obesos, além de 

caracterizar a população quanto à CAP e verificar a associação dos SNPs com o risco 

cardiometabólico (RCM) e a obesidade. MÉTODOS: Estudo transversal que incluiu 465 

crianças e adolescentes obesos com idade entre 7 e 19 anos avaliados quanto a variáveis 

antropométricas e metabólicas. Os fatores de RCM consistiram de hipertensão arterial 

sistêmica, glicemia de jejum alterada, HDL-colesterol baixo e hipertrigliceridemia. A CAP 

foi avaliada por meio da Escala de Compulsão Alimentar Periódica (ECAP). Para 

investigar o efeito dos SNPs no risco para a obesidade foi incluído um grupo controle 

composto por 135 crianças e adolescentes eutróficos. A genotipagem foi realizada por 

PCR em tempo real e para análise dos SNPs, adotou-se o modelo dominante. Foi calculado 

o desequilíbrio de ligação entre os SNPs e estimada as frequências dos haplótipos. As 

comparações entre os grupos foram realizadas estratificadamente por gênero e estádio 

puberal. Para avaliar a magnitude do risco dos SNPs sobre a CAP e a obesidade foi 

realizada regressão logística ajustada para variáveis de confusão (idade, Z-IMC e estádio 

puberal). RESULTADOS: As crianças e adolescentes obesos (12,5 ± 2,9 anos; 52,7% 

meninas) classificados com CAP apresentaram maior adiposidade e a frequência da CAP 

foi mais elevada no gênero feminino (OR= 2,146; IC 95% 1,461–3,152; p <0,001). A 

frequência do alelo A do rs7799039 foi mais elevada no grupo de obesos (OR= 1,530; IC 

95% 1,022–2,292; p= 0,039) e o alelo associou-se ao maior nível de leptina e colesterol 

total em meninas e à maior glicemia em meninos (p <0,05). No rs1137100 e o rs1137101, 

a presença do alelo G em meninas conferiu risco para a hipertrigliceridemia (OR= 1,926; 

IC 95% 1,010–3,673; p= 0,047 e OR= 2,039; IC 95% 1,057–3,931; p= 0,033, 

respectivamente). O alelo C do rs8179183 relacionou-se, em meninas, à relação cintura-

estatura e glicemia mais elevadas e, em meninos, ao maior percentil de pressão arterial 

diastólica, glicemia, colesterol total e LDL-colesterol (p <0,05). CONCLUSÃO: Os 

polimorfismos não foram associados à compulsão alimentar periódica. A CAP foi 

relacionada ao pior grau de adiposidade e o maior risco foi observado no gênero feminino. 

O SNP rs7799039 no gene LEP conferiu risco para obesidade, enquanto o rs1137100, 

rs1137101 e rs8179183 no gene LEPR relacionaram-se ao pior perfil cardiometabólico em 

crianças e adolescentes obesos. 

 

Descritores: Obesidade pediátrica/genética; Transtorno da compulsão alimentar/genética; 

Polimorfismo de nucleotídeo único; Leptina; Receptores para leptina/genética; 

Obesidade/metabolismo; Criança; Adolescente. 

 



 

   

SUMMARY 
 
Fujiwara CTH. Effect of polymorphisms in the leptin and leptin receptor genes on binge 

eating in obese children and adolescents [Dissertation]. São Paulo: “Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo”; 2014. 

 

INTRODUCTION: Obesity during childhood and adolescence represents a global 

epidemic and consists in a prominent public health issue of increasing prevalence. Obesity 

is frequently associated with binge eating (BE) and genetic factors participate of its 

multifactorial etiology. Single nucleotide polymorphisms (SNPs) in the leptin (LEP) and 

leptin receptor (LEPR) genes may modify the leptin expression and its signaling pathways 

and, consequently, alter appetite and satiety regulation, thus contributing to the 

etiopathogeny and maintenance of BE. The aim of this study was to investigate the 

influence of polymorphisms rs7799039 (G>A) in the LEP gene and rs1137100 (A>G), 

rs1137101 (A>G) and rs8179183 (G>C) in the LEPR gene on BE in obese children and 

adolescents, besides characterize the population regarding to BE and examine the 

association of SNPs with cardiometabolic risk (CMR) and obesity. METHODS: Cross-

sectional study in which 465 obese children and adolescents aged from 7 to 19 years were 

enrolled and had anthropometric and metabolic variables assessed. The CMR factors 

consisted of systemic hypertension, impaired fasting glucose, low HDL-cholesterol levels 

and hypertriglyceridemia. The BE was evaluated through the Binge Eating Scale (BES). 

To investigate the effect of SNPs on obesity risk, a control group of 135 eutrophic children 

and adolescents was enrolled. Genotyping was performed by real-time PCR and for the 

SNPs analysis, the dominant model was adopted. The linkage disequilibrium between 

SNPs was calculated and the haplotype frequencies were estimated. Comparisons between 

groups were performed stratified by gender and pubertal stage. To assess the risk 

magnitude for the SNPs on BE and obesity, logistic regression adjusted for confounding 

variables (age, Z-BMI and pubertal stage) was performed. RESULTS: Obese children and 

adolescents (12.5 ± 2.9 years, 52.7% girls) classified with BE showed greater adiposity 

and BE frequency was higher among females (OR= 2.146; 95% CI 1.461–3.152; p 

<0.001). The observed frequency of A allele of rs7799039 was a higher in the obese group 

(OR= 1.530; 95% CI 1.022–2.292; p= 0.039) and the allele was associated with higher 

leptin and total cholesterol levels in girls and higher glucose levels in boys (p <0.05). For 

the rs1137100 and rs1137101, the presence of the G allele among girls, conferred risk for 

hypertriglyceridemia (OR= 1.926; 95% CI 1.010–3.673; p= 0.047 and OR= 2.039; 95% 

CI 1.057–3.931; p= 0.033, respectively). The C allele of rs8179183 was associated, among 

girls, with a higher waist-to-height ratio and glucose levels and, among boys, with greater 

diastolic blood pressure percentile, glucose, total cholesterol and LDL-cholesterol levels 

(p <0.05). CONCLUSION: Polymorphisms were not associated with binge eating. BE was 

related with a more severe adiposity and an increased risk was observed among females. 

The SNP rs7799039 in the LEP gene contributed to the risk of obesity, whereas the 

rs1137100, rs1137101 and rs8179183 in LEPR gene were related to a worse 

cardiometabolic profile in obese children and adolescents. 

 

Descriptors: Pediatric obesity/genetics; Binge-eating disorder/genetics; Polymorphism, 

single nucleotide; Leptin; Receptors, leptin/genetics; Obesity/metabolism; Child; 

Adolescent. 
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1.  INTRODUÇÃO 

                 

1.1.  Panorama da obesidade 

A obesidade é uma doença crônica, de prevalência crescente, representando um 

importante problema de saúde pública e uma epidemia global segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) (1). Conceituada como a condição de acúmulo anormal ou 

excessivo de gordura no organismo, pode acarretar prejuízos à saúde do indivíduo e 

trata-se de uma doença de etiologia multifatorial resultante da interação entre fatores 

genéticos, biológicos, ambientais e comportamentais que estão estritamente 

relacionados à regulação do balanço energético e do controle do peso corporal (2).  

No Brasil, observou-se nas últimas três décadas o aumento expressivo na 

prevalência da obesidade em todos os estratos populacionais de idade e renda. Segundo 

dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2008-2009 do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), aproximadamente 49,0% da população adulta 

apresenta excesso de peso e 14,9% destes indivíduos são classificados com obesidade. 

Entre as crianças, estima-se que a prevalência do excesso de peso seja de 33,5% e de 

20,5% em adolescentes (3). 

Jovens com excesso de peso possuem risco mais elevado de permanecerem 

nesta condição quando adultos, sobretudo naqueles com obesidade mais grave (4) ou 

com ao menos um dos pais obesos (5). A obesidade na infância e adolescência, 

predispõe o indivíduo ao maior risco para o desenvolvimento de alterações 

metabólicas como o diabetes mellitus tipo 2 (DM2), decorrente da hiperinsulinemia e 

intolerância à glicose (6), associado a dislipidemias e à hipertensão arterial sistêmica 

(HAS), fatores que estão diretamente relacionados a doenças cardiovasculares (7). A 

obesidade na infância está associada a condições de saúde outrora menos frequentes, 

como asma (8), apnéia do sono (9) e doença hepática gordurosa não alcóolica 

(DHGNA) (7). Paralelamente, o tempo de duração da obesidade está diretamente 

correlacionado à morbimortalidade por essas doenças e, consequentemente, quanto 

mais precoce a obesidade, maior a chance do indivíduo apresentar alterações 
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metabólicas e cardiovasculares na idade adulta (10). Estima-se que o incremento em 

cerca de 20% no peso corporal, por exemplo, seja capaz de elevar significativamente 

o risco de aparecimento das doenças crônicas de maior prevalência associadas ao 

excesso de peso (11). 

  

1.2.  Compulsão alimentar periódica 

A obesidade apresenta associação com sintomas psicopatológicos, 

especialmente depressão, ansiedade e comportamentos obsessivos, assim como cursa 

com alterações no comportamento alimentar (7, 12). Os transtornos alimentares (TAs) 

são quadros psiquiátricos caracterizados por alterações do comportamento alimentar 

que levam ao desenvolvimento de problemas físicos, psíquicos, bem como estresse 

emocional e social (13). No estudo da obesidade e TAs, especificamente, destaca-se o 

transtorno da compulsão alimentar periódica (TCAP).  

O TCAP teve, em parte, origem nos critérios diagnósticos presentes na bulimia 

nervosa (BN) e, dentre outras razões, foi criado para diferenciar indivíduos obesos com 

compulsão alimentar daqueles que não apresentavam este padrão de comportamento. 

As características centrais do TCAP estão fundamentadas na ingestão de uma 

quantidade exagerada de alimento num período delimitado de tempo, na ausência de 

comportamentos compensatórios direcionados para a eliminação do excesso alimentar 

e o episódio de compulsão alimentar periódica (CAP) é acompanhado da sensação de 

falta de controle sobre o ato de comer (13).  

Atualmente, o diagnóstico do TCAP figura no Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders-V (DSM-V) como categoria oficial diagnóstica.  

Ressalta-se que na definição de um episódio de compulsão alimentar periódica, o 

tempo de duração do mesmo deve ser delimitado em, por exemplo, até duas horas. No 

entanto, o fato de indivíduos com TCAP apresentarem dificuldades para circunscrever 

um episódio – parte disso ocorre em virtude de não haver engajamento em métodos 

compensatórios subsequentes, como ocorre na BN – torna-se difícil delimitar o final 

de um episódio e estimar a quantidade de episódios apresentados num dia pelo 

paciente. Dessa forma, considera-se para o diagnóstico do TCAP, a frequência dos 

episódios de CAP semanais. O detalhamento dos critérios presentes no DSM-V para 

o diagnóstico do TCAP é apresentado na Tabela 1.1 (13). 
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Tabela 1.1 - Critérios diagnósticos para o transtorno de compulsão alimentar periódica 

(TCAP) 

A. Episódios recorrentes de compulsão alimentar periódica. Um episódio é 

caracterizado pelos seguintes aspectos: 

(1) Ingestão, num período limitado de tempo (ex. dentro de um período de 2 

horas), de uma quantidade de alimento definitivamente maior do que a maioria 

das pessoas consumiria em um período similar, sob circunstâncias similares; 

(2) Um sentimento de falta de controle sobre o comportamento alimentar durante 

o episódio (ex. sentimento de não conseguir parar ou controlar o que ou o quanto 

se está comendo). 

B. Os episódios de compulsão alimentar periódica estão associados a três (ou mais) 

dos seguintes critérios: 

(1) Comer muito e mais rapidamente do que o normal; 

(2) Comer até sentir-se incomodamente repleto; 

(3) Comer grandes quantidades de alimentos, quando não fisicamente faminto; 

(4) Comer sozinho, em razão do embaraço pela quantidade de alimentos que se 

consome; 

(5) Sentir repulsa por si próprio, depressão ou demasiada culpa após comer 

excessivamente. 

C. Acentuada angústia relativa à compulsão alimentar periódica. 

D. A compulsão alimentar periódica ocorre ao menos, 1 vez por semana, durante 3 

meses. 

E. A compulsão alimentar periódica não está associada à prática regular de 

comportamentos compensatórios inadequados (ex. purgação, jejum, exercício físico 

excessivo) e não ocorre exclusivamente durante o curso de anorexia nervosa ou 

bulimia nervosa. 

FONTE: Adaptado de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-V - APA, 2013. 
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1.2.1  Obesidade e a compulsão alimentar periódica 

Indivíduos obesos que referem episódios de CAP recorrentemente apresentam 

o início do quadro de obesidade mais precoce, sofrem de maior flutuação de peso e 

dispendem mais tempo em tentativas de emagrecimento em comparação a obesos sem 

esse comportamento alimentar (14, 15, 16). O TCAP mostra-se relacionado a prejuízos 

na função ocupacional (14), cursando amiúde com outro transtorno psiquiátrico (17, 

18).  

Estudos epidemiológicos estimam que a prevalência do TCAP seja de 

aproximadamente 3 a 5% na população geral, elevando-se para índices de 7,5 a 30% 

em estudos clínicos com obesos em busca de tratamento para o excesso de peso (14, 

16, 19, 20, 21, 22). Assim como documentado em outros TAs, a ocorrência do TCAP 

é mais frequentemente observada no gênero feminino, embora afete em menor 

proporção indivíduos do gênero masculino (23, 24). 

Wolfe et al. (2009) descrevem que a percepção da imagem corporal negativa, 

assim como os fortes impulsos para alimentar-se em excesso, denotam o  

comportamento alimentar paradoxal nestes indivíduos (25) e a associação entre a 

insatisfação com a imagem corporal confere incremento no risco de desenvolvimento 

de TAs em adolescentes (26). A obesidade na infância pode afetar negativamente a 

relação do indivíduo com o corpo, comprometendo a autoestima e a satisfação com a 

aparência, o que torna crianças e adolescentes obesos mais suscetíveis a práticas 

alimentares que contribuam para o surgimento de TAs (27). 

 

1.3.  Leptina 

No sistema nervoso central (SNC), o balanço de energia é articulado por uma 

complexa rede de neuropeptídios, integrando estímulos hormonais periféricos e 

determinando mudanças relacionadas à homeostase energética. Na década de 50, foi 

proposto que fatores circulantes gerados proporcionalmente à quantidade de gordura 

corporal influenciavam o consumo de alimentos e o gasto de energia de maneira a 

regular o peso (28). Diferentemente do que se supunha, o tecido adiposo não se 

restringe apenas como um local de armazenamento de triglicerídeos, porém apresenta 

eminente papel endócrino. Dentre diversas substâncias sintetizadas pelo adipócito, 

destaca-se a leptina, cujo nome deriva da palavra grega leptos – que significa magro – 
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e que foi primeiramente descrita ao final de 1994 pelo grupo de pesquisa de Jeffrey 

Friedman na Universidade de Rockefeller, através da técnica denominada positional 

cloning, em que genes mutantes são caracterizados com base no conhecimento da sua 

posição em um mapa genético, sendo posteriormente conduzidos estudos em modelos 

com o camundongo obeso ob/ob, deficiente para o gene da leptina (LEP) (29, 30).  

A leptina é um peptídeo constituído por 167 aminoácidos, com peso molecular 

de aproximadamente 16 kDa e estrutura terciária com um conjunto de quatro hélices 

(30), pertencendo à classe I da família de citocinas (31). Apesar de predominantemente 

produzida pelo tecido adiposo branco, foram identificados outros locais de síntese da 

leptina que incluem o tecido adiposo marrom, epitélio gástrico, osteoblastos, epitélio 

mamário, placenta, fígado e coração, sugerindo que em determinados sítios a ação da 

leptina seja parácrina e não endócrina (32). 

 

1.3.1.  Regulação central do apetite e gasto energético 

A ação da leptina ocorre a partir de sua produção e secreção na corrente 

sanguínea, onde circula ligada a proteínas para então ativar receptores específicos 

expressos central e perifericamente. A atividade mais notória e extensivamente 

estudada da leptina concerne à regulação central da ingestão alimentar e da homeostase 

energética na região do núcleo arqueado (NARC) hipotalâmico, no qual o RNA 

mensageiro (mRNA) do receptor da leptina (ObR) encontra-se abundantemente 

expresso (33). Não obstante, a leptina tem sido implicada na regulação e influência 

sobre diversos mecanismos biológicos, a exemplo da reprodução, resposta imune e 

inflamatória, hematopoiese, angiogênese e a formação óssea (34).  

Em relação às ações centrais da leptina, é demonstrado que o NARC 

hipotalâmico apresenta ao menos duas subpopulações de neurônios sensíveis à ação 

da leptina: os neurônios anorexígenos da pró-opiomelanocortina (POMC) e os 

orexígenos da proteína relacionada ao Agouti (AgRP) (35). A atuação da leptina ocorre 

por meio do aumento da excitabilidade dos neurônios da POMC que estimulam a sua 

própria expressão e do transcrito regulado pela cocaína e anfetamina (CART). 

A POMC então é clivada proteoliticamente para gerar o hormônio α-

estimulante de melanócitos (α-MSH), que ativa especialmente os receptores de 

melanocortina tipo 3 e 4 (MC3R e MC4R, respectivamente), expressos em neurônios 



7 

                                                                    INTRODUÇÃO 

 

localizados no núcleo paraventricular (NPV) do hipotálamo, onde propaga sinais 

anorexígenos. Paralelamente, a leptina inibe a estimulação dos neurônios da AgRP, 

que expressam o neuropeptídeo Y (NPY), responsável pelo estímulo à ingestão 

alimentar. Em adição, a AgRP é um potente antagonista dos receptores de 

melanocortina, opondo-se, portanto, à atividade anorexígena da POMC (36). Outra 

ação da leptina concerne ao bloqueio na liberação pré-sináptica do neurotransmissor 

ácido gama-aminobutírico (GABA) pelos neurônios da AgRP. Isto reduz a inibição 

GABAérgica dos neurônios da POMC, aumentando sua excitabilidade neuronal, o que 

contribui para a elevação do gasto energético e redução da adiposidade (37). 

Os neurônios de primeira ordem, AgRP e POMC inervam extensivamente 

neurônios de segunda ordem localizados no NPV, onde ocorre estimulação da leptina 

do sistema nervoso simpático, contribuindo para o aumento do gasto energético (38). 

Esta mesma região hipotalâmica apresenta células neuroendócrinas que secretam 

alguns fatores anorexígenos, como o hormônio liberador de tireotrofina (TRH) e o 

hormônio liberador de corticotrofina (CRH), cujas secreções são estimuladas 

positivamente pela leptina. O α-MSH estimula a biossíntese de TRH e a inibição do 

NPY e da AgRP. Atribui-se ao TRH, o aumento da taxa metabólica e do gasto 

energético, por meio do estímulo no eixo hipófise-tireóide (39).  

Adicionalmente, os neurônios da AgRP inervam o núcleo parabraquial lateral 

(NPBL), um centro de retransmissão do paladar e dos sinais de distensão gástrica 

gerados a partir do núcleo do trato solitário. Os neurônios da AgRP inibem os 

neurônios do NPBL liberando GABA. A leptina, entretanto, impede essa inibição, 

numa de suas ações relacionadas à regulação da ingestão alimentar (40).  

O ObR também é expresso na área tegmental ventral (ATV) do cérebro, onde 

a leptina age especificamente sobre os neurônios dopaminérgicos. Foi demonstrado 

que a injeção de leptina diretamente nesta área reduz a ingestão alimentar, sugerindo 

o papel da leptina também sobre mecanismos de recompensa (41). 

 

1.3.2.  Vias de sinalização do receptor da leptina 

O ObR possui estrutura similar aos receptores de citocinas da família de classe 

1, sendo até o momento conhecida ao menos seis isoformas geradas por splicing 

alternativo e processamento pós-translacional. Estas isoformas diferenciam-se uma 
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das outras quanto ao domínio intracelular e são classificadas como longas, curtas ou 

solúveis dependendo do comprimento do domínio (42).  

Acredita-se que as isoformas curtas – ObRa, ObRc, ObRd e ObRf – que contêm 

uma única região transmembrana, apresentem capacidade limitada de sinalização. Os 

ObRa e ObRc são consideravelmente expressos nos microvasos cerebrais que 

constituem a barreira hematoencefálica e, aventa-se que desempenhem funções no 

transporte de leptina ao SNC (43). É pressuposto que a isoforma solúvel ObRe, por ser 

truncada próxima à região transmembrana, atue como principal proteína circulante 

ligada à leptina no plasma, de maneira a modular as concentrações estáveis (“steady 

state”) da leptina, impedindo sua degradação e depuração.  

A isoforma longa ObRb, consiste na isoforma preponderantemente encontrada 

no hipotálamo (44) sendo provavelmente responsável pelas ações centrais da leptina. 

O ObRb contém o domínio intracelular responsável por transmitir o sinal de ligação 

da leptina com o receptor para o interior da célula e, portanto, trata-se da única 

isoforma na qual a cascata das vias de transdução do sinal da leptina é ativada, o que 

ocorre por meio da ativação do sistema JAK2/STAT3 (Janus kinase 2/Signal 

transducer and activtor of transcription 3), representado na Figura 1.1 (45, 46). 
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Figura 1.1 - Mecanismo de ativação do sistema JAK/STAT pela isoforma longa do ObR. 
  

Quando a leptina se liga ao domínio extracelular do receptor ObRb (A), dois monômeros 

juntam-se formando um dímero. A cada um dos domínios intracelulares está associada uma 

JAK2 na forma inativa. Com a dimerização do receptor (B), duas JAKs são ativadas e 

fosforilam resíduos chave uma da outra. Após a ativação das JAKs, estas fosforilam as STATs 

e o próprio receptor. Duas proteínas STATs fosforiladas juntam-se formando dímeros (C) que 

migram para o núcleo, onde se ligam a locais específicos do DNA regulando a expressão 

gênica (D). ObRb - Isoforma longa do receptor da leptina; JAK2 - Janus activated kinase 2; 

STAT - Signal transducer and activtor of transcription; P – Fósforo (modificado de Sousa et 

al., 1998 e Frühbeck et al., 2006). 
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1.3.3.  Leptina como modulador de inflamação e componentes da síndrome 

metabólica 

A leptina, sob condições fisiológicas, exerce ações bem estabelecidas no SNC 

direcionadas à regulação da homeostase energética. No entanto, estudos evidenciam 

que no estado de hiperleptinemia crônica, comumente observado em indivíduos 

obesos, níveis de leptina plasmática estão correlacionados a marcadores de inflamação 

e estresse oxidativo, associando-se também a componentes da síndrome metabólica, 

como a HAS e hiperlipidemia (47). Em parte, a leptina participa da homeostase da 

glicose via ações mediadas no SNC, especialmente, na região do NARC hipotalâmico, 

como demonstrado num estudo com camundongos, em que restauração da expressão 

do ObR em neurônios da POMC resultou em normalização da glicemia e níveis de 

glucagon, além de melhora da resistência hepática à ação da insulina (48). 

A concentração elevada de leptina no plasma está associada ao aumento da 

pressão arterial e desenvolvimento da hipertensão em humanos (49,50), bem como à 

hiperatividade simpática e modulação da pressão arterial em camundongos (51). A 

ativação hipotalâmica do sistema de melanocortinas pela leptina desempenha um papel 

importante no aumento do tônus simpático renal e vasoconstrição periférica, elevando 

a pressão arterial (52). 

A leptina modula diversos mediadores inflamatórios, contribuindo para o 

estado de inflamação subclínica observado na obesidade. A administração de leptina 

in vitro, mostrou potencializar a síntese de mediadores como o fator de necrose tumoral 

α (TNF-α) e de interleucinas (IL) pró-inflamatórias por macrófagos, denotando os 

efeitos causados pela hiperleptinemia sobre a inflamação (53). Adicionalmente, a ação 

prejudicada da leptina parece favorecer o acúmulo ectópico de triglicerídeos no 

pâncreas que, em última instância, pode induzir à disfunção de células β pancreáticas, 

aumentando o risco de desenvolvimento de DM2 (54). 
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1.4.  Leptina e transtornos alimentares 

Indivíduos obesos com TCAP apresentam concentração de leptina acima da 

esperada em relação a obesos sem o transtorno (55), sendo a correlação positiva entre 

a CAP e o nível de leptina descrita em adultos obesos (56, 57) e documentada em 

adolescentes (22).  

Pressupõe-se que um possível mecanismo relacionado aos elevados níveis de 

leptina e a falta de saciedade, presente nos indivíduos obesos, seja decorrente da 

resistência à leptina. Esta condição, em que ocorre dessensibilização ao sinal da leptina 

e, consequentemente, o comprometimento nas ações desta citocina, podem 

possivelmente apresentar relação com a patogênese e manutenção da compulsão 

alimentar (55).  

Em outros TAs, como na anorexia nervosa (AN) e na BN, a leptina parece 

desempenhar um papel importante no curso da sintomatologia. Em pacientes 

anoréxicos, as concentrações séricas e liquóricas da leptina estão diminuídas e, como 

esperado, se correlacionam com o peso, refletindo mais precisamente a quantidade de 

gordura corporal (58). Entretanto, na BN, caracterizada por episódios de compulsão 

alimentar seguidos de mecanismos compensatórios para eliminação do excesso 

alimentar ingerido, os pacientes apresentam nível de leptina reduzido que é observado 

mesmo após ajuste para a quantidade de massa gorda (59, 60) e a correlação inversa 

entre a frequência dos episódios de CAP e a leptinemia é descrita em mulheres com 

BN em comparação a controles saudáveis, sugerindo a influência da leptina no 

controle desses episódios (59). 

A alteração da leptinemia documentada nos TAs poderia constituir-se como 

um dos possíveis fatores envolvidos na compulsão alimentar presente na BN e no 

TCAP, paralelamente à manutenção da restrição alimentar envolvida na AN, 

dificultando a adesão do paciente ao tratamento (61).  

 

1.5.  Fatores genéticos e transtornos alimentares 

Os avanços na área da genética têm ampliado o número de estudos com grandes 

populações, envolvendo mapeamentos genéticos, permitem a identificação de 

polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) que podem participar da etiologia 
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complexa de TAs, assim como da própria obesidade, condições poligênicas 

influenciadas por fatores ambientais. 

A vulnerabilidade genética para a CAP abarca fatores relacionados às vias 

regulatórias do apetite e saciedade, metabolismo energético, além de perfis de 

personalidade e humor. Em relação à investigação de componentes genéticos e TAs, 

grande parte dos estudos concerne a genes relacionados a sistemas de 

neurotransmissores e neurodesenvolvimento, peptídeos reguladores do apetite e seus 

receptores, além de genes implicados na obesidade. Os resultados provenientes de 

alguns estudos de associação referentes a mutações genéticas, ao TCAP e aspectos 

relacionados são apresentados na Tabela 1.2. 

 

Tabela 1.2 - Estudos de mutações genéticas relacionadas à CAP e obesidade 

Gene N Fator avaliado Resultados Referência 

G152A e 

C214A,  

GHRL 

209 mulheres TCAP 
C214A associado ao risco 

de TCAP 

Monteleone et 

al., 2007 (62) 

Mutações no 

MC4R 
1213 adultos Obesidade e CAP 

Mutações associadas com 

obesidade mais grave 

Lubrano-

Berthelier et 

al., 2006 (63) 

Mutações no 

MC4R 
300 adultos 

Perfil metabólico 

e CAP 

Mutações associadas à 

CAP e pior perfil 

metabólico 

Potoczna et 

al., 2004 (64) 

Mutações no 

MC4R 
494 adultos 

CAP e gasto 

energético de 

repouso 

Mutações associadas à 

CAP, sem associação com 

demais parâmetros 

Branson et al., 

2003 (65) 

rs1799971 

(A118G), 

OPRM1 

300 adultos 
CAP e preferência 

alimentar 

rs1799971 associado à 

CAP e preferência por 

alimentos de alta 

densidade energética 

Davis et al., 

2009 (66) 

rs6265 

(G196A), 

BDNF 

210 mulheres 

Gravidade da 

CAP na BN e 

TCAP 

rs6265 associado à CAP 

mais grave 

Monteleone et 

al., 2006 (67) 

rs6311  

(A-1438G),  

5-HTR2A 

131 mulheres TCAP 
rs6311 conferiu menor 

risco para o TCAP 

Monteleone et 

al., 2006 (68) 

rs9939609, 

FTO 

289 crianças e 

adolescentes 

Perda de controle 

sobre o ato de 

comer 

rs9939609 associado à 

maior perda de controle 

Tanofsky-

Kraff et al., 

2009 (69) 

NOTA: GHRL - Gene da grelina. MC4R – Gene do receptor de melanocortina tipo 4. OPRM1 – Gene 

do receptor mu-opióide. BDNF – Gene do fator neurotrófico derivado do cérebro. 5-HTR2A – Gene do 

receptor de serotonina 2A. FTO - Fat mass and obesity associated gene. 
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1.6.  Polimorfismo no gene da leptina 

O gene da leptina (LEP) está localizado no braço longo do cromossomo 7  

(7q31.3)  e  possui  3  éxons,  sendo  as  sequências codificadoras da proteína situadas 

nos éxons 2 (215 bp) e 3 (438 bp) (70). O polimorfismo rs7799039 está localizado na 

posição -2548 da região promotora do gene. A estrutura do gene LEP e a posição 

aproximada do rs7799039 é ilustrada na Figura 1.2.  

 

 

Figura 1.2 - Estrutura do gene LEP. 
 

O gene é composto por 3 éxons. A figura ilustra o tamanho estimado dos íntrons e a posição 

aproximada do SNP rs7799039 na região promotora (modificado de Karvonen et al., 1998). 

 

 

1.6.1.  rs7799039 (G-2548A) 

Estudos sugerem que o rs7799039 (G-2548A, G>A) está associado à variação 

na leptinemia (71) e susceptibilidade à obesidade (72, 73). A presença do alelo A foi 

associada ao nível aumentado de leptina independentemente da massa gorda em 

adultos (74) e a homozigose para o alelo, a maiores níveis de leptina circulante em 

mulheres (75). 

Diferentemente, mulheres portadoras do alelo G apresentaram maior risco para 

obesidade (76) e o alelo foi associado à maior leptina ajustada à massa gorda, sem 

associação com a obesidade, em meninas de estudo de coorte (77). Em outro estudo, a 

presença do alelo A também foi associada ao nível de leptina mais elevado em obesos 

(78). A frequência do alelo ancestral mais elevada em obesos mórbidos é 

documentada, sugerindo efeito protetor do polimorfismo (79). 

 

 

 

 



14 

                                                                    INTRODUÇÃO 

 

1.7.  Polimorfismos no gene do receptor da leptina 

O gene do receptor de leptina (LEPR) está situado no braço curto do 

cromossomo 1 (1p31) e é constituído por 20 éxons (42). O domínio extracelular do 

ObR é codificado pelos éxons 3 a 17, enquanto o domínio transmembrana é codificado 

pelo éxon 18 e o domínio intracelular pelos éxons 19 e 20 (80).  

Os polimorfismos rs1137100, rs1137101 e rs8179183 consistem em variantes 

comuns e exploradas em estudos no gene LEPR por se localizarem em éxons, 

apresentando maior potencial de afetar os domínios de interação com a leptina (74, 

81). O rs1137100 (Lys109Arg, A>G) caracteriza-se pela troca de um aminoácido 

lisina (Lys) por um aminoácido arginina (Arg) no códon 109 (mudança no códon AAG 

para AGG) do éxon 4 e constitui-se de uma mutação do tipo conservativa, causando 

conservação da carga. A substituição do aminoácido glutamina (Gln) por um 

aminoácido Arg no códon 223 (mudança no códon CAG para CGG) do éxon 6 ocorre 

no rs1137101 (Gln223Arg, A>G), enquanto o rs8179183 (Lys656Asn, G>C) baseia-

se na troca do aminoácido lisina (Lys) por uma asparagina (Asn) no códon 656 

(mudança no códon AAG para AAC) localizado no éxon 14.  

Os SNPs rs1137101 e rs8179183 consistem em mutações do tipo não-

conservativas e, portanto, causam mudança de carga. A localização aproximada dos 

três polimorfismos no gene LEPR é representada na Figura 1.3.  

 

 

Figura 1.3 - Estrutura do gene LEPR. 
 

O gene é composto por 20 éxons representados pelas barras verticais numeradas. O tamanho 

estimado dos íntrons estão representados – com exceção do íntron 2, de tamanho desconhecido 

– e dos SNPs rs1137100, rs1137101 e rs8179183 (modificado de Thompson et al., 1997). 
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1.7.1.  rs1137100 (Lys109Arg) 

O SNP rs1137100 (Lys109Arg, A>G) está associado ao maior nível de leptina 

circulante (82), alterações no metabolismo de carboidratos, decorrente da pior resposta 

insulinêmica em mulheres com intolerância à glicose e risco aumentado para 

o desenvolvimento de DM2 (83, 84). O polimorfismo também mostrou associação 

com fatores de risco para a aterosclerose em estudo conduzido em homens (85). 

Rosmond et al. (2000), entretanto, sugeriram papel protetor do rs1137100 ao 

encontrar associação entre o alelo ancestral ao maior IMC e circunferência da cintura 

(86), apesar da associação não ter sido confirmada outros em estudos (87, 88). 

 

1.7.2.  rs1137101 (Gln223Arg) 

A associação do rs1137101 (Gln223Arg, A>G) sobre os níveis de leptina e a 

obesidade é descrita em mulheres portadoras do alelo G que apresentaram valores mais 

elevados de adiposidade e nível sérico de leptina (89), achado observado também em 

estudo envolvendo adultos jovens (81).  

Indivíduos homozigotos para o alelo G, após um seguimento médio de 6,8 anos 

e que haviam ganho uma média de 12,6 kg de peso, apresentaram níveis de leptina 

significativamente maiores quando comparados a homens sem a variante e que 

mantiveram o peso estável, sugerindo o papel do SNP e da resistência à leptina no 

desenvolvimento da obesidade a médio e longo prazo (82). 

A associação do polimorfismo com a leptina, entretanto, apresenta resultados 

contraditórios. A homozigose para o alelo G foi associada à menor leptinemia em 

índios Pima (80) e também foi relacionada ao nível mais baixo de leptina ajustada para 

idade e IMC (78, 90). Por outro lado, em investigação do polimorfismo com indivíduos 

japoneses, os autores não observaram associação entre o rs1137101 com parâmetros 

antropométricos e metabólicos (91).  
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1.7.3. rs8179183 (Lys656Asn) 

O rs8179183 (Lys656Asn, G>C) foi associado ao nível mais elevado de leptina 

em estudo com crianças e adolescentes homozigotas para o alelo C (92). A associação 

significativa, porém fraca, entre indivíduos de genótipo CC e maior valor de IMC foi 

descrita em obesos (93) e homens com peso normal (94).  

Não obstante, em trabalho de intervenção com modificação do estilo de vida, 

obesos portadores do alelo C apresentaram melhor resposta ao tratamento, avaliados 

pela maior redução no IMC e circunferência da cintura quando comparados aos 

indivíduos dos demais genótipos (95).  

Num estudo do mesmo grupo, porém comparando o efeito de duas dietas 

hipocalóricas – com baixo conteúdo de carboidratos e de lipídeos, respectivamente – 

observou-se que indivíduos portadores do alelo polimórfico apresentaram redução nos 

parâmetros de IMC e massa gorda independentemente do tipo de dieta, corroborando 

com a existência de um possível efeito protetor deste polimorfismo na resposta a 

tratamentos para o excesso de peso (96). Em ambos os estudos, porém, os autores não 

encontraram associação do r8179183 e o nível de leptina (95, 96). 

 

1.8. Justificativa do estudo 

Os polimorfismos presentes no gene LEP podem exercer influências sobre a 

expressão da leptina ocasionando alterações de seus níveis no organismo, enquanto 

polimorfismos no gene LEPR podem afetar a capacidade de ligação da leptina a seus 

receptores e, consequentemente, as vias de sinalização da leptina que regulam o apetite 

e a saciedade. Estes fatores poderiam, portanto, influenciar a maior ou menor 

susceptibilidade à compulsão alimentar periódica. 

Estudos de associação entre os polimorfismos nos genes LEP e LEPR com a 

CAP, especialmente na população pediátrica, ainda são escassos e a investigação 

desses componentes permite a melhor compreensão da contribuição de fatores 

genéticos na etiopatogenia desta condição. 
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2.  OBJETIVOS 

 

2.1.  Objetivo geral 

Investigar a influência dos polimorfismos rs7799039 no gene LEP e 

rs1137101, rs1137100 e rs8179183 no gene LEPR sobre a compulsão alimentar 

periódica em crianças e adolescentes obesos. 

 

2.2.  Objetivos específicos 
 

 Caracterizar as crianças e adolescentes obesos quanto à compulsão alimentar 

periódica; 
 

 Avaliar a influência dos polimorfismos sobre fatores de risco 

cardiometabólicos (RCM) e variáveis antropométricas, clínicas e metabólicas; 
 

 Verificar a associação dos polimorfismos com a obesidade comparando-se 

crianças e adolescentes obesos e eutróficos. 
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3.  MÉTODOS 

 

3.1.    Considerações éticas 

Este estudo foi conduzido de acordo com princípios éticos, seguindo as 

orientações contidas na declaração de Helsinki. O projeto foi submetido à Comissão 

de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa - CAPPesq da Diretoria Clínica do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-

FMUSP) e aprovado como Protocolo de Pesquisa nº 0438/11 (Anexo A). Aos pais ou 

responsáveis legais de todas as crianças e adolescentes foi explanado o projeto de 

pesquisa e entregue o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), assinado 

em concordância, previamente ao início dos procedimentos (Anexo B). 

 

3.2.    Casuística 

 

3.2.1.  Grupo de crianças e adolescentes obesos  

A população de crianças e adolescentes obesos abrangeu indivíduos de ambos 

os gêneros, com idade entre 7 e 19 anos, à procura de tratamento para obesidade no 

serviço da Liga Acadêmica de Obesidade Infantil da Disciplina de Endocrinologia e 

Metabologia do HC-FMUSP. 

 Considerou-se como critério de inclusão, o diagnóstico de obesidade definido 

pelo valor escore Z do IMC (Z-IMC) ≥ 2,0, de acordo com os parâmetros específicos 

para idade e gênero da OMS (97). Os critérios de exclusão basearam-se no diagnóstico 

estabelecido de síndromes genéticas (ex. síndrome de Prader-Willi, síndrome de 

Bardet-Biedl ou outras), sinais clínicos sugestivos de síndromes genéticas, tais como 

critérios maiores e menores para síndrome de Prader-Willi (98), retinite pigmentosa 

associada à obesidade e retardo mental, obesidade de causa hipotalâmica ou endócrina 

(ex. síndrome de Cushing), uso crônico de medicamentos que possam promover 

alterações de peso e/ou tratamento em curso direcionado à perda de peso. 
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 No grupo de crianças e adolescentes obesos, realizou-se a avaliação dos 

parâmetros antropométricos, clínicos, metabólicos, além da compulsão alimentar 

periódica e do estudo molecular. 

  

3.2.2.  Grupo controle  

A inclusão do grupo controle de crianças e adolescentes eutróficos teve como 

finalidade examinar a associação dos SNPs nos genes LEP e LEPR com a obesidade 

por meio da comparação deste grupo com os indivíduos obesos.  

O grupo controle foi constituído por crianças e adolescentes com idade entre 7 

e 19 anos e estado nutricional adequado, conforme classificação de IMC para idade e 

gênero, determinado pelo valor de Z-IMC entre -2,0 ≤ e ≤ 1,0, segundo os parâmetros 

da OMS (97). Foram excluídos do estudo indivíduos em uso crônico de medicamentos 

que provocassem alteração de peso e/ou sob tratamento direcionado ao aumento ou 

diminuição de peso. 

O recrutamento das crianças e adolescentes ocorreu a partir de escolas públicas 

do Estado de São Paulo, do Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula Souza da 

Faculdade de Saúde Pública da USP, além do HC-FMUSP. 

 Para o grupo de crianças e adolescentes eutróficos foi realizada a avaliação das 

variáveis antropométricas, de compulsão alimentar periódica e o estudo molecular. 

 

3.2.3.  Composição dos grupos 

Inicialmente, foram triadas 805 crianças e adolescentes no estudo, dentre as 

quais 643 apresentaram diagnóstico de obesidade e 162 de eutrofia. Após exclusões 

por critérios clínicos, ausência de dados de CAP ou de material genético, foram 

consideradas elegíveis 465 crianças e adolescentes no grupo com obesidade e 135 no 

grupo controle, conforme representado na Figura 3.1. 
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Figura 3.1 - Organograma representativo da amostra final de crianças e adolescentes  

no grupo com obesidade e no grupo controle (eutrófico). 

 

3.3.    Avaliação antropométrica, clínica e metabólica 

 

3.3.1.  Parâmetros antropométricos e clínicos 

 Peso (kg): o peso corporal foi aferido por meio de balança digital (Filizola®, 

Brasil), com capacidade máxima para 150 kg e precisão de 100 g. A medida foi 

verificada com o indivíduo descalço e trajando roupas leves.  

Estatura (cm): a estatura foi mensurada em estadiômetro graduado em cm e 

com precisão de 1,0 mm, com o indivíduo descalço em posição ereta, com os pés 

paralelos, calcanhares, panturrilha, glúteos, ombros e cabeça encostados no 

estadiômetro, estando a cabeça sob o plano horizontal de Frankfurt. A partir da medida 

da estatura, foi calculado o percentil de estatura, determinado de acordo com as tabelas 

do Centers for Disease Control and Prevention (CDC) para idade e gênero (99). 

Crianças e adolescentes

N= 805 

Diagnóstico de obesidade

N= 643

Exclusões

N= 178

Crianças e adolescentes 
obesos

N= 465

Diagnóstico de eutrófia

N= 162

Exclusões

N= 27

Crianças e adolescentes 
eutróficos

N= 135
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Escore Z do IMC (Z-IMC): o Z-IMC foi determinado por meio do cálculo do 

índice de massa corporal (IMC) do indivíduo, obtido a partir da fórmula: IMC = Peso 

(kg) / Estatura (m)². Paralelamente, realizou-se o cálculo baseado no método LMS, no 

qual L representa o coeficiente (Box-Cox) empregado para normalização da curva, M 

expressa o valor da mediana e S, o coeficiente de variação, conforme a equação: Z-

IMC = [(IMC/M)L - 1] / LS (100). Os parâmetros de L, M e S foram obtidos a partir 

dos estratos específicos de IMC para idade e gênero da OMS (97). 

Relação cintura-estatura (RCE): a RCE foi definida mediante a aferição da 

circunferência da cintura, utilizando-se fita plástica inelástica e flexível, com precisão 

1,0 mm. Como referencial anatômico, adotou-se a medida do ponto médio entre o 

rebordo costal inferior e a crista ilíaca. O paciente foi orientado a permanecer com o 

abdômen relaxado e em posição ereta, mantendo os braços paralelos ao corpo e os pés 

unidos, sendo a leitura da medida realizada no momento da expiração. A relação foi 

determinada pelo cálculo RCE = Circunferência da cintura (cm) / Estatura (cm). 

Composição corporal: a avaliação da composição corporal consistiu na 

quantificação de massa gorda (MG) estimada por meio da bioimpedância elétrica, 

método que permite a determinação dos compartimentos corpóreos com base em 

propriedades elétricas do organismo através da passagem de uma corrente elétrica de 

baixa intensidade. O indivíduo foi orientado a retirar calçados, meias, relógios e/ou 

qualquer objeto metálico para realização do exame e a manter-se deitado em decúbito 

dorsal sobre superfície não-condutora, com os braços em ângulo de 30º em relação ao 

seu corpo e as pernas sem contato entre si (101,102). A bioimpedância elétrica foi 

realizada com o posicionamento dos eletrodos no lado direito do indivíduo, sendo o 

eletrodo distal da mão colocado na base do dedo médio e o eletrodo proximal 

coincidindo com o processo estilóide, enquanto o eletrodo distal do pé foi posicionado 

na base do dedo médio e o proximal, entre os maléolos medial e lateral. Para avaliação 

corporal, utilizou-se o aparelho de bioimpedância elétrica tetrapolar Bia Quantum II 

Body Composition Analyzer® (RJL Systems Inc., Clinton Township, MI, EUA) e os 

dados foram processados com a utilização de software contendo equações que 

permitiram estimar individualmente o conteúdo de MG (103).  

Pressão arterial (mmHg) e frequência cardíaca (FC): as aferições da pressão 

arterial e da frequência cardíaca foram realizadas por meio de medidor oscilométrico 
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Microlife BP 3AC1-1 PC® (Microlife Inc., Widnau, Suiça), validado pelo protocolo 

internacional da European Society of Hypertension (104, 105). Foi instruído ao 

indivíduo manter-se em repouso, sentado e recostado por cinco minutos em ambiente 

calmo e as medidas foram aferidas estando o indivíduo com o braço totalmente exposto 

e apoiado em suporte ao nível do coração, utilizando-se manguito de tamanho 

adequado com largura em torno de 40% da circunferência do braço posicionado à meia 

distância entre o acrômio e o olécrano (106). Considerou-se o valor final obtido a partir 

da média entre três aferições e a determinação da HAS foi estabelecida por meio dos 

valores de percentis de pressão arterial sistólica (PAS) e/ou diastólica (PAD) ≥ 95, 

baseado em tabelas para gênero, idade e percentil de estatura para crianças e 

adolescentes (107, 108, 109).  

Estadiamento puberal: o estádio puberal foi determinado conforme a 

sequência de etapas do desenvolvimento das características sexuais secundárias 

sistematizadas e propostas por Tanner, fundamentadas no grau de desenvolvimento 

genital e da pilosidade pubiana em meninos e no desenvolvimento mamário e pêlos 

púbicos em meninas (110, 111). Os indivíduos foram estratificados em dois grupos: 

(I) pré-púberes (genitália no estádio 1 ou 2 em meninos; mamas no estádio 1 em 

meninas) e (II) púberes (genitália a partir do estádio 3 em meninos; mamas a partir do 

estádio 2 em meninas) (112). 

 

3.3.2.  Parâmetros metabólicos 

A coleta de sangue venoso periférico foi realizada após 12 horas em jejum de 

alimentos e de água e as análises foram conduzidas no Laboratório de Bioquímica da 

Divisão de Laboratório Central do HC-FMUSP e no Laboratório de Hormônios e 

Genética Molecular (LIM-42) da Disciplina de Endocrinologia da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). 

Glicemia (mg/dL): a concentração plasmática de glicose foi determinada pelo 

método enzimático colorimétrico automatizado utilizando-se kits comerciais (Labtest 

Diagnóstica®, Brasil). Considerou-se a glicemia de jejum alterada (GJA) quando o 

valor da glicemia apresentado foi ≥ 100 mg/dL (113,114). 
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Insulina (μU/mL): a concentração sérica de insulina foi determinada por 

eletroquimioluminescência (AutoDelfia, Perkin Elmer Life Sciences Inc., Norton, OH, 

EUA). 

Resistência à insulina: o parâmetro foi estimado pelo Homeostasic model 

assessment of insulin resistance (HOMA-IR), modelo proposto para avaliar a 

resistência à insulina a partir das concentrações de glicose e insulina em jejum por 

meio da fórmula: HOMA-IR = Glicose (mg/dL) x Insulina (μU/mL) / 405 (115). 

Leptina (ng/mL) e leptina ajustada (ng/mL/kg): a leptina foi determinada por 

enzimaimunoensaio utilizando-se kits comerciais #EZHL-80SK (EMD Millipore 

Corp., St. Charles, MO, EUA) calibrado com o padrão 97/554 do National Institute 

for Biological Standards and Control (NIBSC). Para cada indivíduo, a leptina foi 

avaliada ajustada à quantidade de massa gorda, calculada a partir da razão  

Leptina ajustada = Leptina (ng/mL) / Massa gorda (kg). 

Colesterol total (mg/dL), lipoproteína de alta densidade (HDL-c) (mg/dL) 

e triglicérides (TG) (mg/dL): as dosagens plasmáticas foram determinadas pelo 

método enzimático colorimétrico automatizado utilizando-se kits comerciais (Roche 

Diagnostics Corp., Indianápolis, IN, EUA). Como referência para os parâmetros de 

perfil lipídico, definiu-se como HDL-c baixo, quando o valor de HDL-c foi < 45 mg/dL 

e a hipertrigliceridemia quando o valor de TG apresentou-se ≥ 130 mg/dL para 

crianças e adolescentes na faixa etária entre os 10 a 19 anos e ≥ 100 mg/dL para 

crianças com até 10 anos de idade (116, 117). 

Lipoproteína de baixa densidade (LDL-c) (mg/dL): foi estimado pela 

fórmula de Friedewald, que consiste no cálculo de LDL-c = Colesterol total - HDL-c 

– (Triglicérides / 5) (118). Quando o valor de Triglicérides superou 400 mg/dL, 

procedeu-se com a dosagem direta do LDL-c, utilizando-se kits comerciais (Roche 

Diagnostics Corp., Indianápolis, IN, EUA). 

Alanina aminotransferase (ALT) (U/L) e aspartato aminotransferase 

(AST) (U/L): as dosagens de ALT e AST foram realizadas pelo método cinético 

automatizado utilizando-se kits comerciais em analisador bioquímico Cobas Mira® 

(Roche Diagnostics Corp., Indianápolis, IN, EUA). 
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Ácido úrico (mg/dL): a concentração sérica de ácido úrico foi determinada 

pelo método enzimático colorimétrico automatizado utilizando-se kits comerciais 

(Roche Diagnostics Corp., Indianápolis, IN, EUA).  

 

3.4. Avaliação da compulsão alimentar periódica 

A compulsão alimentar periódica foi avaliada por meio da Escala de 

Compulsão Alimentar Periódica (ECAP), questionário que avalia manifestações 

comportamentais, sentimentos e cognições envolvidas nos episódios de compulsão 

alimentar em indivíduos obesos, desenvolvido na década de 80 por Gormally et al. 

(119). A ECAP consiste na versão traduzida e validada ao português da Binge Eating 

Scale (BES) (120) e é composta por 16 itens com 62 afirmativas no total, dentre as 

quais deve ser assinalado, em cada item, a afirmativa que melhor representa a resposta 

do indivíduo. A construção do questionário procedeu por meio de três etapas: 

Primeiramente, definiu-se as características da CAP, originando um grupo de 

16 itens, dentre os quais oito consistiam em manifestações comportamentais (por 

exemplo, o ato de comer escondido) e oito descreviam sentimentos e cognições (como 

a sensação de falta de controle após um episódio) relacionadas à CAP.  

Na segunda etapa, foram construídas afirmativas que refletiam a gravidade de 

cada característica, sendo a elas atribuídas pontos, numa escala de Likert – em que o 

entrevistado deve indicar seu grau de concordância ou discordância com declarações 

relativas ao parâmetro medido e as declarações de concordância recebem valores mais 

altos enquanto as declarações das quais se discorda recebem valores baixos (121).  

Na última etapa, os autores utilizaram-se de três dimensões para criar um 

critério externo de gravidade do episódio de compulsão alimentar baseado na 

frequência, quantidade de alimento ingerida e o grau de emoção envolvido.  

Quanto às propriedades psicométricas, a BES e a ECAP apresentaram 

consistência interna moderadamente alta avaliada pelo α de Cronbach (α = 0,85 e 0,89, 

respectivamente) (119,122, 123) e Greeno et al. (1995), em estudo comparativo do 

questionário com o Eating Disorder Examination (EDE), entrevista semi-estruturada 

concebida para o diagnóstico de transtornos alimentares, obtiveram concordância entre 

os dois instrumentos na classificação de indivíduos obesos sem CAP de 92,9% e com 
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CAP de 51,8% (124), sugerindo a sua utilização para a identificação de indivíduos sem 

CAP e como instrumento útil para o seu rastreamento. 

A afirmativa de cada questão corresponde a determinado número de pontos que 

variam de 0 (zero) a 3 (três), em que 0 corresponde à ausência e 3, gravidade máxima. 

O escore final, obtido pela somatória de pontos de todas as afirmativas, permite a 

classificação do indivíduo em três categorias de CAP segundo os pontos de corte 

sugeridos pelos autores do questionário: grave (pontuação ≥27), moderada (pontuação 

entre 18 e 26) ou ausente (pontuação ≤17) (120) (Anexo C). 

Os indivíduos foram classificados em grupos de CAP ausente, quando o escore 

final obtido foi menor ou igual a 17 pontos e CAP presente, quando o escore final foi 

superior a 17 pontos. O questionário foi preenchido somente pelos indivíduos que 

apresentavam capacidade de leitura e compreensão do mesmo e, caso necessário, o 

auxílio na leitura de questões pontuais foi realizada pelo pesquisador. 

 

3.5.    Estudo molecular 

As etapas relativas ao estudo molecular foram realizadas no Laboratório de 

Carboidratos e Radioimunoensaios (LIM-18) da FMUSP.  

 

3.5.1.  Extração do DNA genômico 

A genotipagem para determinação dos polimorfismos do grupo de crianças e 

adolescentes obesos e do grupo controle foi realizada em ácido desoxirribonucleico 

(DNA) genômico obtido a partir de 15 mL de sangue periférico colhidos com 25 mM 

de ácido etilenodiaminotetracético (EDTA). A técnica para extração de DNA seguiu o 

protocolo de Miller et al. (1998) pelo método “salting-out” (125). 

Nos indivíduos do grupo controle, a extração de DNA foi realizada a partir de 

amostra de 2 mL de saliva coletada utilizando-se kit comercial Oragene DNA G-500®  

(DNA Genotek Inc., Ontario, CA), quando não foi possível a coleta de sangue 

periférico. A obtenção da amostra foi conduzida seguindo os protocolos padronizados 

estabelecidos pelo fabricante, mediante a orientação do indivíduo a permanecer sem 

ingerir alimentos, bebidas ou utilizar-se de qualquer substância capaz de remoção das 

células da mucosa oral pelo período mínimo de 30 minutos previamente à coleta de 

amostra (Anexo D). 
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A concentração e a pureza de todas as amostras de DNA genômico foram 

determinadas através da leitura de densidade óptica em espectrofotômetro NanoDrop® 

(Thermo Scientific Inc., Wilmington, DE, EUA). As amostras foram diluídas para a 

faixa de concentração final de 100 ng/μL para a realização da genotipagem e 

armazenadas no Banco de DNA do LIM-18 da FMUSP. 

 

3.5.2.  Genotipagem dos polimorfismos 

Para a genotipagem dos polimorfismos nos genes LEP e LEPR, realizou-se a 

reação em cadeia da polimerase (PCR) em tempo real, técnica em que a reação de PCR 

de cada ensaio ocorre simultaneamente à leitura dos resultados. 

Para cada reação, utilizou-se um volume final de 10 μL contendo: H2O Milli-

Q® – 3,5 μL, ensaio TaqMan® – 0,5 μL, TaqMan Genotyping Master Mix® – 5,0 μL 

e DNA genômico (10ng/μL) – 1,0 μL. A genotipagem dos SNPs foi realizada pelos 

ensaios TaqMan® (Applied Biosystems - Life Technologies Inc., Foster City, CA, 

EUA) designados para cada polimorfismo, conforme apresentado na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 – Identificação dos polimorfismos nos genes LEP e LEPR e respectivos ensaios 

TaqMan® 

Gene dbSNP  Localização Ensaio TaqMan® ID 

LEP rs7799039 G-2548A Região Promotora c_8722581_10 

LEPR 

rs1137100 Lys109Arg Éxon 4 c_518168_20 
rs1137101 Gln223Arg Éxon 6 c_8722378_10 
rs8179183 Lys656Asn Éxon 14 c_1328079_10 

FONTE: National Center for Biotechnology National Center for Biotechnology Information (NCBI) (126). 

 

A PCR em tempo real foi realizada em equipamento StepOnePlus™ Real-Time 

PCR System (Applied Biosystems - Life Technologies Inc., Foster City, CA, EUA), 

seguindo o protocolo especificado pelo fabricante: 10 minutos a 95ºC e 40 ciclos de 

15 segundos a 92ºC, seguidos por 1 minuto a 60ºC. A visualização do resultado 

ilustrativo obtido através do sinal de fluorescência TaqMan® para discriminação 

alélica do SNP rs7799039 no gene LEP é apresentado na Figura 3.2. A confiabilidade 

da genotipagem para cada um dos polimorfismos foi verificada por meio do 
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sequenciamento automático de três indivíduos controle com distinção entre os 

genótipos: homozigoto para o alelo ancestral, heterozigoto e homozigoto para o alelo 

polimórfico. 

 

 

Figura 3.2 - Discriminação alélica visualizada por meio do sinal de 

fluorescência TaqMan® para o rs7799039 no gene LEP. 
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3.6.    Análise estatística 

A amostra de crianças e adolescentes foi caracterizada quanto às variáveis 

antropométricas, clínicas e metabólicas. Para as variáveis contínuas, a apresentação 

dos dados foi realizada pelo cálculo da média, desvio padrão, mediana e intervalos 

interquartis, enquanto para variáveis nominais, foram apresentadas as frequências 

absolutas e relativas. As variáveis contínuas foram submetidas ao teste de 

Kolmogorov-Smirnov para verificação de normalidade e, em caso de distribuição não 

paramétrica, foi realizada a transformação logarítmica. 

Para as comparações entre grupos de variáveis contínuas foram utilizados o 

Teste T de Student ou Teste Mann-Whitney U, respectivamente, para variáveis 

contínuas com distribuição paramétrica e não paramétrica. 

As frequências dos polimorfismos nos genes LEP e LEPR foram testadas 

utilizando-se o Teste de Qui-Quadrado (χ²) para o cálculo do Equilíbrio de Hardy-

Weinberg (HWE). As análises dos polimorfismos foram conduzidas pelo modelo 

dominante, no qual indivíduos homozigotos para o alelo ancestral e indivíduos 

portadores do alelo polimórfico são comparados. Adotou-se este modelo com a 

finalidade de diminuir o número de classes e elevar o poder estatístico da amostra.  

A avaliação de desequilíbrio de ligação entre os polimorfismos foi realizada 

por meio do programa CubeX: Cubic Exact Solution (127) e através do programa 

PHASE versão 2.1.1 foram estimadas as frequências de haplótipos e diplótipos 

(genótipos de haplótipos) no grupo de crianças e adolescentes obesos e o grupo 

controle (128, 129). 

As análises envolvendo o grupo de crianças e adolescentes obesos foi realizada 

considerando: (I) todos os indivíduos para a análise descritiva; (II) discriminadamente 

por gênero para examinar influência dos polimorfismos sobre a CAP e fatores de RCM 

e (III) estratificadas por gênero e estádio puberal na avaliação entre os polimorfismos 

e variáveis antropométricas, clínicas e metabólicas. 

Para a comparação entre as frequências dos polimorfismos entre os grupos de 

CAP ausente e presente e entre o grupo de crianças e adolescentes obesos e o grupo 

controle, procedeu-se com a análise de regressão logística ajustada para variáveis de  
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confusão e a magnitude do risco conferido por cada variável foi estimada pela razão 

de chances – Odds Ratio (OR) – e respectivos intervalos de confiança (IC) de 95%. 

As análises estatísticas foram executadas no programa SPSS Statistics® versão 

22.0 (Statistical Package for the Social Sciences Inc., Chicago, IL, EUA) e o nível de 

significância estabelecido inicialmente em cada teste de hipótese foi de p <0,05. A 

correção de Bonferroni foi realizada para ajuste do nível de significância de múltiplas 

comparações envolvendo os SNPs. 
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4.    RESULTADOS 

 

4.1.    Características da população 

 

4.1.1.   Grupo de crianças e adolescentes obesos 

Foram avaliadas 465 crianças e adolescentes obesos, sendo 245 (52,7%) do 

gênero feminino, com idade média de 12,5 ± 2,9 anos e Z-IMC de 3,27 ± 0,65. As 

características do grupo em relação às variáveis antropométricas, clínicas e 

metabólicas são apresentadas na Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1 - Características antropométricas, clínicas e metabólicas do grupo de crianças e 

adolescentes obesos 

 Média ± DP Percentil 25 Mediana Percentil 75 

Idade (anos) 12,5 ± 2,9 10,3 12,4 14,8 

ECAP (escore) 17,3 ± 8,5 11,0 17,0 23,0 

Z-IMC 3,27 ± 0,65 2,86 3,27 3,67 

Massa gorda (%) 39,4 ± 6,8 35,0 40,0 43,0 

RCE 0,66 ± 0,08 0,60 0,65 0,71 

Leptina (ng/mL) 52,0 ± 28,5 33,2 47,3 66,2 

Leptina ajustada (ng/mL/kg) 1,64 ± 0,82 1,06 1,50 2,04 

PAS (percentil) 72,2 ± 24,0 57,0 79,0 91,0 

PAD (percentil) 62,6 ± 22,5 46,0 65,0 81,0 

FC 83,0 ± 13,8 73,0 82,0 91,2 

Glicose (mg/dL) 80,0 ± 10,5 74,0 80,0 86,0 

Insulina (µU/mL) 25,0 ± 15,4 14,2 20,8 32,6 

HOMA-IR 5,0 ± 3,4 2,7 4,0 6,6 

Colesterol total (md/dL) 168,0 ± 34,4 147,0 164,5 188,0 

LDL-c (mg/dL) 102,0 ± 30,0 83,0 99,0 119,5 

HDL-c (mg/dL) 43,7 ± 9,6 37,0 42,0 49,0 

Triglicérides (mg/dL) 110,9 ± 9,1 76,0 102,0 137,0 

ALT (U/L) 23,8 ± 13,7 16,0 20,0 27,2 

AST (U/L) 23,3 ± 8,8 19,0 22,0 26,0 

Ácido úrico (mg/dL) 5,6 ± 1,3 4,6 5,4 6,3 

Estatura (percentil) 69,5 ± 28,0 50,0 79,0 94,0 

     

Feminino : Masculino 245 (52,7%) : 220 (47,3%) 

Pré-púberes : Púberes 196 (42,2%) : 269 (57,8%) 

NOTA: Dados apresentados em média ± desvio-padrão; mediana e percentil 25 e 75 para variáveis contínuas. 

Frequência absoluta (N) e relativa (%) para variáveis categóricas. ECAP - Escala de compulsão alimentar 

periódica. Z-IMC - Escore Z de IMC. RCE - Razão cintura-estatura. PAS - Pressão arterial sistólica. PAD - 

Pressão arterial diastólica. FC - Frequência cardíaca. LDL-c - Lipoproteína de baixa densidade. HDL-c - 

Lipoproteína de alta densidade. ALT - Alanina aminotransferase. AST - Aspartato aminotransferase. 
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Em relação à classificação das crianças e adolescentes quanto aos fatores de 

RCM normais ou alterados, verificou-se que a HAS esteve presente em 93 (21,2%) e 

a GJA em 17 (3,7%) dos indivíduos, ao passo que o HDL-c baixo e a 

hipertrigliceridemia foi observada em, respectivamente, 268 (58,4%) e 158 (34,8%) 

da amostra. Os gráficos de frequências para cada fator de RCM estão representados na 

Figura 4.1. 

 

Figura 4.1 - Frequência de classificação dos fatores de RCM. 
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4.1.2.   Grupo controle 

O grupo controle foi constituído por 135 crianças e adolescentes, sendo 74 

(54,8%) do gênero feminino. A idade média observada foi de 10,6 ± 1,3 anos e o Z-

IMC de -0,18 ± 0,72, conforme demonstrado na Tabela 4.2. Ao comparar as crianças 

e adolescentes obesos e eutróficas, o grupo com obesidade apresentou maior média de 

idade (12,5 ± 2,9 vs. 10,6 ± 1,3 anos; p <0,001), Z-IMC (3,27 ± 0,65 vs. - 0,18 ± 0,72; 

p <0,001), escore na ECAP (17,3 ± 8,5 vs. 7,6 ± 5,2; p <0,001) e percentil de estatura 

(69,5 ± 28,0 vs. 50,8 ± 27,6; p <0,001) em comparação ao grupo controle. 

 
Tabela 4.2 - Características antropométricas e clínicas do grupo controle 

 Média ± DP Percentil 25 Mediana Percentil 75 

Idade (anos) 10,6 ± 1,3 9,9 10,4 11,2 

ECAP (escore) 7,6 ± 5,2 4,0 7,0 10,0 

Z-IMC - 0,18 ± 0,72 -0,63 -0,08 0,33 

Estatura (percentil) 50,8 ± 27,6 28,0 50,0 77,0 

     

Feminino : Masculino 74 (54,8%) : 61 (45,2%) 

Pré-púberes : Púberes 110 (81,5%) : 25 (18,5%) 

NOTA: Dados apresentados em média ± desvio-padrão; mediana e percentil 25 e 75 para variáveis contínuas. 

Frequência absoluta (N) e relativa (%) para variáveis categóricas. ECAP - Escala de compulsão alimentar 

periódica. Z-IMC - Escore Z de IMC. 

 

4.1.3.   Classificação da compulsão alimentar periódica 

Em relação à classificação da gravidade da CAP, avaliada pelo escore na 

ECAP, observou-se que 243 (52,2%), 144 (31,0%) e 78 (16,8%) das crianças e 

adolescentes obesos apresentaram, respectivamente, CAP ausente, moderada e grave. 

Entre os indivíduos do grupo controle, 127 (94,1%) dos crianças e adolescentes 

examinados foram classificados com CAP ausente e 8 (5,9%) com CAP moderada. 

Não houve observação de caso classificado como grave neste grupo (Figura 4.2).  

Foi verificada maior frequência de crianças e adolescentes obesos no grupo de 

CAP presente (OR= 3,773; IC 95% 1,129 – 12,613; p = 0,031) em comparação ao 

grupo controle quando ajustada para a idade e Z-IMC. A diferença, entretanto, não foi 

mantida após ajuste também para o gênero (p = 0,087). 
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Figura 4.2 – Frequência de classificação da CAP no grupo de  

crianças e adolescentes obesos e controle. 

 

4.2.    Comparação entre o gênero no grupo de crianças e adolescentes obesos  

Na comparação de variáveis antropométricas, clínicas e metabólicas entre o 

gênero feminino e masculino, verificou-se que as meninas apresentaram maior escore 

na ECAP (18,7 ± 8,5 vs. 15,9 ± 8,2; p <0,001), percentual de massa gorda (40,7 ± 6,6 

vs. 38,0 ± 6,7; p <0,001), leptina (57,7 ± 28,4 vs. 45,8 ± 27,3 ng/mL; p <0,001), assim 

como a leptina ajustada à quantidade de massa gorda (1,87 ± 0,76 vs. 1,46 ± 0,84 

ng/mL/kg; p <0,001) em comparação aos meninos. Os meninos, por sua vez, exibiram 

maior média de Z-IMC (3,40 ± 0,60 vs. 3,17 ± 0,65; p <0,001), enzimas hepáticas 

alanina (27,0 ± 15,0 vs. 20,9 ± 11,7 U/L; p <0,001) e aspartato aminotransferase (24,9 

± 7,4 vs. 21,9 ± 9,7 U/L; p <0,001), ácido úrico (5,8 ± 1,5 vs. 5,2 ± 1,1 mg/dL; p 

<0,001) e percentil de estatura (72,8 ± 26,2 vs. 66,6 ± 29,3; p = 0,018), conforme 

demonstrado na Tabela 4.3. 

Quanto à avaliação de classificação da CAP, observou-se maior frequência de 

meninas no grupo de CAP presente (OR= 2,146; IC 95% 1,461 – 3,152; p<0,001) em 

comparação aos meninos, após ajuste para idade e Z-IMC. Em virtude da diferença 

visualizada entre os gêneros em relação à CAP, as análises relativas a este parâmetro 

foram conduzidas discriminadamente por gênero. 
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Tabela 4.3 - Características antropométricas, clínicas e metabólicas quanto ao gênero do 

grupo de crianças e adolescentes obesos 

 Gênero  

 
Feminino 

(N= 245) 

Masculino 

(N= 220) 
p 

Idade (anos) 12,6 ± 3,0 12,4 ± 2,8 0,373 

ECAP (escore) 18,7 ± 8,5 15,9 ± 8,2 <0,001 

Z-IMC 3,17 ± 0,65 3,40 ± 0,60 <0,001 

Massa gorda (%) 40,7 ± 6,6 38,0 ± 6,7 <0,001 

RCE 0,65 ± 0,08 0,66 ± 0,08 0,365 

PAS (percentil) 72,7 ± 23,6 71,6 ± 24,5 0,667 

PAD (percentil) 61,2 ± 23,2 64,2 ± 21,8 0,248 

FC 83,2 ± 14,2 82,8 ± 13,3 0,836 

Leptina (ng/mL) 57,7 ± 28,4 45,8 ± 27,3 <0,001 

Leptina ajustada (ng/mL/kg) 1,80 ± 0,76 1,46 ± 0,84 <0,001 

Glicose (mg/dL) 79,0 ± 10,8 81,3 ± 9,9 0,250 

Insulina (µU/mL) 25,3 ± 15,7 24,5± 14,9 0,742 

HOMA-IR 5,1 ± 3,5 5,0 ± 3,2 0,856 

Colesterol total (md/dL) 167,3 ± 34,5 168,7 ± 34,4 0,443 

LDL-c (mg/dL) 101,7 ± 30,3 102,4 ± 29,8 0,616 

HDL-c (mg/dL) 43,9 ± 8,9 43,6 ± 10,4 0,395 

Triglicérides (mg/dL) 106,7 ± 44,9 115,7 ± 53,2 0,099 

ALT (U/L) 20,9 ± 11,7 27,0 ± 15,0 <0,001 

AST (U/L) 21,9 ± 9,7 24,9 ± 7,4 <0,001 

Ácido úrico (mg/dL) 5,2 ± 1,1 5,8 ± 1,5 <0,001 

Estatura (percentil) 66,6 ± 29,3 72,8 ± 26,2 0,018 

NOTA: Dados apresentados em média ± desvio-padrão. Teste t de Student e Mann Whitney-U. ECAP - Escala 

de compulsão alimentar periódica. Z-IMC - Escore Z de IMC. RCE - Razão cintura-estatura. PAS - Pressão 

arterial sistólica. PAD - Pressão arterial diastólica. FC - Frequência cardíaca. LDL-c - Lipoproteína de baixa 

densidade. HDL-c - Lipoproteína de alta densidade. ALT - Alanina aminotransferase. AST - Aspartato 

aminotransferase. 
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4.2.1.  Comparação entre os grupos de compulsão alimentar periódica quanto ao 

gênero 

Na comparação de crianças e adolescentes obesos por grupos de CAP no 

gênero feminino, demonstrou que as meninas no grupo de CAP presente apresentaram 

maior Z-IMC (3,27 ± 0,65 vs. 3,04 ± 0,62; p <0,001), RCE (0,67 ± 0,08 vs. 0,64 ± 

0,07; p <0,001), insulina (27,2 ± 16,3 vs., 23,0 ± 14,8 ng/mL; p = 0,040) e uma 

tendência ao HOMA-IR mais elevado (p = 0,065) em comparação ao grupo de CAP 

ausente (Tabela 4.4).  
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Tabela 4.4 - Comparação de variáveis antropométricas, clínicas e metabólicas entre os 

grupos de CAP no gênero feminino 

 CAP  

 
Ausente 

(N= 110) 

Presente 

(N= 135) 
p 

Idade (anos) 12,5 ± 3,1 12,7 ± 3,0 0,497 

ECAP (escore) 11,1 ± 4,0 24,9 ± 5,7 <0,001 

Z-IMC 3,04 ± 0,62 3,27 ± 0,65 0,005 

Massa gorda (%) 40,0 ±6,9 41,2 ± 6,2 0,111 

RCE 0,64 ± 0,07 0,67 ± 0,08 <0,001 

PAS (percentil) 72,0 ± 24,4 73,2 ± 23,0 0,811 

PAD (percentil) 62,2 ± 24,3 60,4 ± 22,3 0,506 

FC 83,4 ± 13,8 83,0 ± 14,6 0,562 

Leptina (ng/mL) 54,7 ± 27,9 59,9 ± 28,7 0,087 

Leptina ajustada (ng/mL/kg) 1,82 ± 0,70 1,78 ± 0,81 0,473 

Glicose (mg/dL) 79,3 ± 10,1 78,7 ± 11,4 0,925 

Insulina (µU/mL) 22,9 ± 14,8 27,2 ± 16,3 0,040 

HOMA-IR 4,6 ± 3,3 5,4 ± 3,6 0,065 

Colesterol total (md/dL) 165,4 ± 31,9 168,9 ± 36,5 0,504 

LDL-c (mg/dL) 99,8 ± 27,1 103,4 ± 32,7 0,538 

HDL-c (mg/dL) 44,5 ± 9,7 43,3 ± 8,2 0,426 

Triglicérides (mg/dL) 106,4 ± 46,6 106,9 ± 43,5 0,828 

ALT (U/L) 21,2 ± 13,1 20,7 ± 10,5 0,945 

AST (U/L) 22,5 ± 12,4 21,5 ± 6,6 0,664 

Ácido úrico (mg/dL) 5,2 ± 1,1 5,2 ± 1,1 0,953 

NOTA: Dados apresentados em média ± desvio-padrão. Teste t de Student e Mann Whitney-U. ECAP - Escala 

de compulsão alimentar periódica. Z-IMC - Escore Z de IMC. RCE - Razão cintura-estatura. PAS - Pressão 

arterial sistólica. PAD - Pressão arterial diastólica. FC - Frequência cardíaca. LDL-c - Lipoproteína de baixa 

densidade. HDL-c - Lipoproteína de alta densidade. ALT - Alanina aminotransferase. AST - Aspartato 

aminotransferase. 

 

Na avaliação dos parâmetros antropométricos, clínicos e metabólicos no 

gênero masculino, observou-se que os meninos classificados com CAP apresentaram 

maior Z-IMC (3,50 ± 0,58 vs. 3,30 ± 0,67; p = 0,022), percentual de massa gorda (39,1 

± 6,3 vs. 37,2 ± 6,8; p = 0,026), RCE (0,68 ± 0,08 vs. 0,65 ± 0,08; p = 0,006) quando 
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comparados ao grupo de CAP ausente (Tabela 4.5). O valor médio da leptina foi mais 

elevado no grupo de CAP presente, porém a diferença não apresentou significância 

estatística (p = 0,072). 

 

Tabela 4.5 - Comparação de variáveis antropométricas, clínicas e metabólicas entre os grupos 

de CAP no gênero masculino 

 CAP  

 
Ausente 

(N= 133) 

Presente 

(N= 87) 
p 

Idade (anos) 12,6 ± 2,8 12,1 ± 2,7 0,229 

ECAP (escore) 10,6 ± 4,5 23,9 ± 5,5 <0,001 

Z-IMC 3,30 ± 0,67 3,50 ± 0,58 0,022 

Massa gorda (%) 37,2 ± 6,8 39,1 ± 6,3 0,026 

RCE 0,65 ± 0,07 0,68 ± 0,08 0,006 

PAS (percentil) 71,5 ± 25,2 71,6  ± 23,5 0,824 

PAD (percentil) 63,9 ± 21,7  64,5 ± 21,9   0,829 

FC 81,4 ± 12,1 84,8 ± 14,8 0,077 

Leptina (ng/mL) 42,5 ± 23,1 50,8 ± 32,1 0,072 

Leptina ajustada (ng/mL/kg) 1,41 ± 0,82 1,54 ± 0,86 0,200 

Glicose (mg/dL) 80,9 ± 10,0 81,9 ± 9,8 0,575 

Insulina (µU/mL) 23,6 ± 14,2   26,2 ± 16,3  0,343 

HOMA-IR 4,7 ± 2,9  5,4 ± 3,7 0,245 

Colesterol total (md/dL) 169,2 ± 35,2  167,9 ±  33,4 0,800 

LDL-c (mg/dL) 103,3 ± 31,1 100,9 ±  27,7 0,572 

HDL-c (mg/dL) 44,1 ± 11,2 42,8 ± 9,1 0,484 

Triglicérides (mg/dL) 113,7 ± 54,2 118,8 ± 51,7 0,302 

ALT (U/L) 25,0 ± 12,4 30,1 ± 17,9 0,072 

AST (U/L) 24,3 ± 6,8 25,9 ± 8,0 0,212 

Ácido úrico (mg/dL) 5,8 ± 1,4 5,7 ± 1,6 0,490 

NOTA: Dados apresentados em média ± desvio-padrão. Teste t de Student e Mann Whitney-U. ECAP - Escala 

de compulsão alimentar periódica. Z-IMC - Escore Z de IMC. RCE - Razão cintura-estatura. PAS - Pressão 

arterial sistólica. PAD - Pressão arterial diastólica. FC - Frequência cardíaca. LDL-c - Lipoproteína de baixa 

densidade. HDL-c - Lipoproteína de alta densidade. ALT - Alanina aminotransferase. AST - Aspartato 

aminotransferase. 
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4.2.2.  Avaliação da compulsão alimentar periódica quanto aos fatores de risco 

cardiometabólicos 

A investigação da influência da CAP sobre o risco cardiometabólico, não 

mostrou a existência de diferenças entre os grupos com e sem CAP para os fatores de 

RCM, conforme apresentado na Tabela 4.6. 

 

Tabela 4.6 - Frequência da CAP quanto aos fatores de risco cardiometabólicos 

NOTA: Regressão logística ajustada para idade, Z-IMC e estádio puberal. Fator de risco cardiometabólico (-) 

normal ou (+) alterado. HAS - Hipertensão arterial sistêmica. GJA - Glicemia de jejum alterada. HDL-c - 

Lipoproteína de alta densidade. TG - Triglicérides. 

  

Fator 

de RCM 

 Feminino  Masculino  

 CAP  CAP  

 Ausente Presente 
p 

Ausente Presente 
p  N (%) N (%) N (%) N (%) 

HAS 
- 85 (44,5) 106 (55,5) 

0,533 
88 (56,8) 67 (43,2) 

0,162 
+ 19 (45,2) 23 (54,8) 33 (64,7) 18 (35,3) 

        

GJA 
- 106 (44,7) 131 (55,3) 

0,661 
129 (62,0) 79 (38,0) 

0,292 
+ 4 (50,0) 4 (50,0) 4 (44,4) 5 (55,6) 

        

HDL-c  

baixo 

- 50 (49,0) 52 (51,0) 
0,462 

57 (64,0) 32 (36,0) 
0,571 

+ 60 (43,2) 79 (56,8) 76 (58,9) 53 (41,1) 

        

TG  

elevado  

- 72 (44,7) 89 (55,3) 
0,518 

86 (63,7) 49 (36,3) 
0,430 

+ 38 (49,4) 39 (50,6) 46 (56,8) 35 (43,2) 
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4.3. Avaliação dos polimorfismos no grupo de crianças e adolescentes obesos 

 

4.3.1.  Frequência dos polimorfismos nos genes LEP e LEPR 

As frequências genotípicas dos polimorfismos apresentaram-se em equilíbrio 

de Hardy-Weinberg no grupo de crianças e adolescentes obesos. As frequências 

alélicas e genotípicas observadas para os polimorfismos podem ser visualizadas na 

Tabela 4.7. 

 

Tabela 4.7 - Frequências dos polimorfismos nos genes LEP e LEPR 

SNP  Alelos  Genótipos p 

rs7799039  

(G>A) 

 G A  GG AG AA  

N (%) 606 (65,2) 324 (34,8) 
 

198 (42,6) 210 (45,1) 57 (12,3) 0,901 
 

         

rs1137100 

(A>G) 

 A G  AA AG GG  

N (%) 763 (82,0) 167 (18,0) 
 

319 (68,6) 125 (26,9) 21 (4,5) 0,059 
 

         

rs1137101 

(A>G) 

 A G  AA AG GG  

N (%) 520 (55,9) 410 (44,1) 
 

144 (31,0) 232 (49,9) 89 (19,1) 0,796 
 

         

rs8179183 

(G>C) 

 G C  GG CG CC  

N (%) 743 (79,9) 187 (20,1) 
 

303 (65,1) 137 (29,5) 25 (5,4) 0,074 
 

NOTA: Valor de p para o equilíbrio de Hardy-Weinberg. 
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4.3.2.  Avaliação dos polimorfismos quanto à compulsão alimentar periódica 

A observação das frequências dos polimorfismos foi avaliada quanto à 

presença ou ausência da CAP. Não foram observadas diferenças estatisticamente 

significativas em ambos os gêneros, conforme apresentado na Tabela 4.8. 

 

Tabela 4.8 - Frequências dos polimorfismos entre os grupos de compulsão alimentar periódica 

NOTA: Regressão logística ajustada para idade, Z-IMC e estádio puberal. 

 

  

 Feminino  Masculino  

 CAP  CAP  

 Ausente Presente 
p 

Ausente Presente 
p 

 N (%) N (%) N (%) N (%) 

rs7799039 
  

 
   

GG 48 (43,6) 63 (46,7) 
0,747 

52 (39,1) 35 (40,2) 
0,707 

GA/AA 62 (56,4) 72 (53,3) 81 (60,9) 52 (59,8) 

       

rs1137100       

AA 74 (67,3) 100 (74,1) 
0,326 

89 (66,9) 56 (64,4) 
0,685 

AG/GG 36 (32,7) 35 (25,9) 44 (33,1) 31 (35,6) 

       

rs1137101       

AA 35 (31,8) 47 (34,8) 
0,691 

39 (29,3) 23 (26,4) 
0,688 

AG/GG 75 (68,2) 88 (65,2) 94 (70,7) 64 (73,6) 

       

rs8179183       

GG 74 (67,3) 83 (61,5) 
0,425 

87 (65,4) 59 (67,8) 
0,570 GC/CC 36 (32,7) 52 (38,5) 46 (34,6) 28 (32,2) 
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4.4. Estudo dos polimorfismos quanto aos fatores de risco cardiometabólicos e 

variáveis antropométricas, clínicas e metabólicas 

 

4.4.1. Avaliação do rs7799039 no gene LEP 

A investigação da influência do rs7799039 (G>A) sobre fatores de RCM, 

realizada por meio da observação da frequência dos genótipos para cada fator, não 

demonstrou haver diferenças em ambos os gêneros, como apresentado na Tabela 4.9. 

 

Tabela 4.9 - Frequência do rs7799039 quanto aos fatores de risco cardiometabólicos 

NOTA: Regressão logística ajustada para idade, Z-IMC e estádio puberal. Fator de risco cardiometabólico (-) 

normal ou (+) alterado. HAS - Hipertensão arterial sistêmica. GJA - Glicemia de jejum alterada. HDL-c - 

Lipoproteína de alta densidade. TG - Triglicérides. 

 

As variáveis antropométricas, clínicas e metabólicas foram comparadas entre 

os genótipos do rs7799039 estratificadamente quanto ao gênero e estádio puberal. No 

gênero feminino, as meninas pré-púberes de genótipo GG apresentaram menor nível 

de leptina (39,3 ± 16,2 vs. 49,0 ± 23,3 ng/mL; p = 0,041), colesterol total (160,2 ± 30,4 

vs. 176,4 ± 39,8 mg/dL; p = 0,049), concomitantemente à tendência (p = 0,055) para 

menor leptina ajustada à quantidade de massa gorda em comparação às meninas de 

genótipo GA/AA (Figura 4.3).  

Fator 

de RCM 

 
Feminino 

 
Masculino  

 
rs7799039 

 
rs7799039  

 GG GA/AA 
p 

GG GA/AA 
p 

 N (%) N (%) N (%) N (%) 

HAS 
- 85 (44,5) 106 (55,5) 

0,464 
66 (42,6) 89 (57,4) 

0,600 

+ 18 (42,9) 24 (57,1) 19 (37,3) 32 (62,7) 

        

GJA 
- 107 (45,1) 130 (54,9) 

0,836 
83 (39,9) 125 (60,1) 

0,583 
+ 4 (50,0) 4 (50,0) 3 (33,3) 6 (66,7) 

        

HDL-c  

baixo 

- 47 (46,1) 55 (53,9) 
0,956 

34 (38,2) 55 (61,8) 
0,927 

+ 63 (45,3) 76 (54,7) 53 (41,1) 76 (58,9) 

        

TG  

elevado  

- 76 (47,2) 85 (52,8) 

0,347 

50 (37,0) 85 (63,0) 

0,203 
+ 34 (44,2) 43 (55,8) 37 (45,7) 44 (54,3) 
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Figura 4.3 - Comparação da média de leptina e leptina ajustada entre os genótipos do 

rs7799039 em meninas pré-púberes (*p = 0,041; **p = 0,055). 

 

 

 

  

* ** 
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Não foi observada diferença quanto às variáveis analisadas entre as meninas 

púberes, conforme apresentado na Tabela 4.10.  

 

Tabela 4.10 – Comparação entre variáveis antropométricas, clínicas e metabólicas quanto 

ao rs7799039 no gênero feminino 

 rs7799039 (G>A)   

 Pré-púbere  Púbere  

 
GG 

(N= 38) 
GA/AA 

(N= 39) 
p 

GG 

(N= 73) 
GA/AA 

(N= 95) 
p 

Idade (anos) 9,1 ± 1,6 9,4 ± 1,5 0,441 14,5 ± 2,1 13,9  ± 2,2 0,076 

ECAP (escore) 18,0 ± 8,1 17,2 ± 9,4 0,426 19,7 ± 8,2 18,9 ± 8,6 0,532 

Z-IMC 3,34 ± 0,84 3,27 ± 0,68 0,887 3,14 ± 0,67 3,08 ± 0,49 0,369 

Massa gorda (%) 39,0 ± 7,3 38,1 ± 6,6 0,541 41,9 ± 7,1 41,5 ± 5,4 0,280 

RCE 0,64 ± 0,07 0,64 ± 0,06 0,850 0,67 ± 0,09 0,66 ± 0,07 0,335 

PAS (percentil) 73,1 ± 23,3 77,5 ± 23,3 0,381 68,1 ± 26,2 74,0 ± 21,5 0,236 

PAD (percentil) 61,2 ± 25,7 71,1 ± 20,8 0,079 59,5 ± 23,0 58,5 ± 22,6 0,839 

FC 85,8 ± 13,8 88,1 ± 14,3 0,503 82,3 ± 15,4 80,9 ± 12,9 0,610¹ 

Leptina (ng/mL) 39,3 ± 16,2 49,0 ± 23,3 0,041 69,6 ± 33,8 59,8 ± 25,1 0,077 

Leptina ajustada 

(ng/mL/kg) 
1,8 ± 0,7 2,2 ± 1,0 0,055 1,8 ± 0,7 1,6 ± 0,6 0,214 

Glicose (mg/dL) 78,0 ± 10,2 75,9 ± 10,6 0,373 79,0 ± 11,9 80,5 ± 10,1 0,340 

Insulina (µU/mL) 20,0 ± 12,9 22,7 ± 15,1 0,554 27,5 ± 8,5 26,6 ± 14,2 0,652 

HOMA-IR 3,9 ± 2,7 4,3 ± 3,2 0,734 5,5 ± 4,2 5,4 ± 3,2 0,510 

Colesterol total 

(mg/dL) 
160,2 ± 30,4 176,4 ± 39,8 0,049 166,4 ± 36,4 168,0 ± 31,7 0,501 

LDL-c (mg/dL) 95,1 ± 27,9 106,6 ± 33,8 0,113 102,1 ± 32,8 99,8 ± 27,3 0,267 

HDL-c (mg/dL) 43,3 ± 8,0 44,3 ± 8,4 0,626 43,7 ± 8,5 44,1 ± 9,9 0,869 

Triglicérides 

(mg/dL) 
110,7 ± 52,2 123,7 ± 49,0 0,192 100,3 ± 41,2 103,4 ± 41,5 0,598 

ALT (U/L) 20,9 ± 10,1 21,1 ± 5,5 0,142 22,2 ± 15,9 19,9 ± 10,4 0,473 

AST (U/L) 24,0 ± 5,8 23,2 ± 4,4 0,866 23,2 ± 15,7 19,6 ± 4,7 0,099 

Ácido úrico 

(mg/dL) 4,9 ± 1,0 5,0 ± 1,2 0,622 5,3 ± 1,1 5,4 ± 1,2 0,591 

NOTA: Dados apresentados em média ± desvio-padrão. Teste t de Student e Mann Whitney-U. ECAP - Escala 

de compulsão alimentar periódica. Z-IMC - Escore Z de IMC. RCE - Razão cintura-estatura. PAS - Pressão 

arterial sistólica. PAD - Pressão arterial diastólica. FC - Frequência cardíaca. LDL-c - Lipoproteína de baixa 

densidade. HDL-c - Lipoproteína de alta densidade. ALT - Alanina aminotransferase. AST - Aspartato 

aminotransferase. 
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Na comparação realizada no gênero masculino, os meninos pré-púberes 

portadores do alelo A apresentaram maior glicemia (82,9 ± 8,3 vs. 79,1 ± 8,2 mg/dL; 

p = 0,018) em comparação a homozigotos ao alelo ancestral. Dentre os meninos 

púberes, esta diferença não se mostrou estatisticamente significativa (p = 0,064), 

conforme apresentado na Tabela 4.11.  
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Tabela 4.11 - Comparação entre variáveis antropométricas, clínicas e metabólicas quanto ao 

rs7799039 no gênero masculino 

 rs7799039 (G>A)  

 Pré-púbere  Púbere  

 
GG 

(N= 42) 
GA/AA 

(N= 77) 
p 

GG 

(N= 45) 
GA/AA 

(N= 56) 
p 

Idade (anos) 10,5 ± 1,8 10,6 ± 1,9 0,867 14,7 ± 2,2 14,3 ± 2,2 0,365 

ECAP (escore) 17,2 ± 8,3 15,9 ± 8,8 0,435 14,4 ± 7,5 15,9 ± 7,8 0,352 

Z-IMC 3,42 ± 0,54 3,43 ± 0,78 0,952 3,26 ± 0,61 3,38 ± 0,54 0,284 

Massa gorda (%) 37,7 ± 8,0 39,0 ± 6,4 0,350 36,9 ± 5,6 38,4 ± 5,4 0,166 

RCE 0,66 ± 0,07 0,65 ± 0,07 0,852 0,66 ± 0,10 0,68 ± 0,08 0,410 

PAS (percentil) 73,7 ± 23,6 76,0 ± 20,7 0,698 70,9 ± 26,2 64,3 ± 27,2 0,194 

PAD (percentil) 64,3 ± 22,9 65,8 ± 21,6 0,732 61,3 ± 19,8 64,2 ± 23,0 0,519 

FC 85,5 ± 9,3 87,4 ± 14,7 0,467 76,6 ± 11,8 79,3 ± 12,6 0,310 

Leptina (ng/mL) 45,8 ± 28,5 46,5 ± 24,3 0,595 46,9 ± 29,3 44,4 ± 26,8 0,886 

Leptina ajustada 

(ng/mL/kg) 
1,7 ± 0,9 1,8 ± 0,8 0,448 1,1 ± 0,6 1,1 ± 0,5 0,360 

Glicose (mg/dL) 79,1 ± 8,2 82,9 ± 8,3 0,018 79,9 ± 10,4 84,2 ± 11,9 0,064 

Insulina (µU/mL) 18,4 ± 10,8 21,8 ± 14,2 0,378 28,5 ± 15,6 28,6 ± 15,9 0,909 

HOMA-IR 3,8 ± 2,4 4,26 ± 2,84 0,580 5,7 ± 3,2 6,0 ± 3,9 0,694 

Colesterol total 

(mg/dL) 
174,0 ± 29,2 173,9 ± 37,3 0,992 166,9 ± 30,2 159,0 ± 35,6 0,241 

LDL-c (mg/dL) 106,5 ± 28,5 105,0 ± 31,9 0,799 102,3 ± 26,1 95,6 ± 30,1 0,245 

HDL-c (mg/dL) 46,5 ± 8,6 47,4 ± 11,6 0,821 39,6 ± 9,0 39,3 ± 8,1 0,856 

Triglicérides 

(mg/dL) 
113,6 ± 44,4 109,1 ± 61,3 0,278 124,8 ± 44,5 118,9 ± 53,7 0,562 

ALT (U/L) 24,9 ± 12,9 25,4 ± 15,9 0,406 28,6 ± 13,0 29,6 ± 16,4 0,868 

AST (U/L) 25,5 ± 6,8 24,5 ± 7,3 0,166 24,0 ± 5,4 25,8 ± 9,0 0,410 

Ácido úrico 

(mg/dL) 5,1 ± 0,1 4,99 ± 1,13 0,619 6,7 ± 1,4 6,6 ±1,3 0,805 

NOTA: Dados apresentados em média ± desvio-padrão. Teste t de Student e Mann Whitney-U. ECAP - Escala 

de compulsão alimentar periódica. Z-IMC - Escore Z de IMC. RCE - Razão cintura-estatura. PAS - Pressão 

arterial sistólica. PAD - Pressão arterial diastólica. FC - Frequência cardíaca. LDL-c - Lipoproteína de baixa 

densidade. HDL-c - Lipoproteína de alta densidade. ALT - Alanina aminotransferase. AST - Aspartato 

aminotransferase. 
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4.4.2. Avaliação do rs1137100 no gene LEPR 

Na avaliação da frequência genotípica do rs1137100 (A>G) considerando os 

fatores de RCM, observou-se no gênero feminino, maior frequência do genótipo 

AG/GG no grupo com hipertrigliceridemia (OR = 1,926; IC 95% 1,010 – 3,673; p = 

0,047) em comparação ao genótipo AA, conforme apresentado na Tabela 4.12. 

 

Tabela 4.12 - Frequência do rs1137100 quanto aos fatores de risco cardiometabólicos 

NOTA: Regressão logística ajustada para idade, Z-IMC e estádio puberal. Fator de risco cardiometabólico (-) 

normal ou (+) alterado. HAS - Hipertensão arterial sistêmica. GJA - Glicemia de jejum alterada. HDL-c - 

Lipoproteína de alta densidade. TG - Triglicérides. 

 

A Tabela 4.13 apresenta a comparação de variáveis antropométricas, clínicas e 

metabólicas para o rs1137100 no gênero feminino. Não foram observadas diferenças 

significativas em relação às variáveis analisadas entre as meninas pré-púberes. As 

meninas púberes portadoras do alelo G apresentaram uma tendência à maior 

trigliceridemia (p = 0,056), quando comparadas às de genótipo AA.  

  

Fator 

de RCM 

 
Feminino  Masculino  

 
rs1137100  rs1137100  

 AA AG/GG 
p 

AA AG/GG 
p 

 N (%) N (%) N (%) N (%) 

HAS 
- 125 (65,4) 66 (34,6) 

0,100 
103 (66,5) 52 (33,5) 

0,602 
+ 38 (90,5) 4 (  9,5) 32 (62,7) 19 (37,3) 

        

GJA 
- 169 (71,3) 68 (28,7) 

0,577 
136 (65,4) 72 (34,6) 

0,986 
+ 5 (62,5) 3 (37,5) 6 (66,7) 3 (33,3) 

        

HDL-c  

baixo 

- 74 (72,5) 28 (27,5) 
0,674 

62 (69,7) 27 (30,3) 
0,246 

+ 97 (69,8) 42 (30,2) 81 (62,8) 48 (37,2) 

        

TG  

elevado 

- 117 (72,7) 44 (27,3) 
0,047 

88 (65,2) 47 (34,8) 
0,561 

+ 51 (66,2) 26 (33,8) 55 (67,9) 26 (32,1) 
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Tabela 4.13 - Comparação entre variáveis antropométricas, clínicas e metabólicas quanto ao 

rs1137100 no gênero feminino 

 rs1137100 (A>G)  

 Pré-púbere  Púbere  

 
AA 

(N= 60) 
AG/GG 

(N= 17) 
p 

AA 

(N= 114) 
AG/GG 

(N= 54) 
p 

Idade (anos) 9,2 ± 1,6 9,5 ± 1,5 0,407 14,2 ± 2,1 14,0 ± 2,2 0,499 

ECAP (escore) 18,0 ± 9,2 16,2 ± 6,9 0,889 19,9 ± 8,2 17,9 ± 8,7 0,140 

Z-IMC 3,37 ± 0,61 3,26 ± 0,49 0,194 3,12 ± 0,60 3,07 ± 0,52 0,583 

Massa gorda (%) 38,4 ± 7,1 38,8 ± 6,1 0,842 42,0 ± 6,3 40,9 ± 5,9 0,189 

RCE 0,64 ± 0,07 0,63 ± 0,04 0,555 0,67 ± 0,09 0,65 ± 0,07 0,071 

PAS (percentil) 77,4 ± 23,7 69,1 ± 21,3 0,066 73,4 ± 23,9 67,6 ± 23,0 0,099 

PAD (percentil) 67,3 ± 24,5 63,4 ± 20,8 0,562 59,8 ± 23,1 57,2 ± 21,9 0,482 

FC 87,6 ± 15,0 84,9 ± 9,7 0,508 81,1 ± 13,6 82,3 ± 14,8 0,625 

Leptina (ng/mL) 45,2 ± 21,1 41,2 ± 19,1 0,483 65,3 ± 28,1 61,2 ± 32,3 0,267 

Leptina ajustada 

(ng/mL/kg) 
2,1 ± 0,9 1,8 ± 0,7 0,612 1,7 ± 0,6 1,6 ± 0,8 0,351 

Glicose (mg/dL) 77,5 ± 11,1 75,1 ± 7,7 0,400 79,8 ± 10,6 80,1 ± 11,6 0,897 

Insulina (µU/mL) 22,9 ± 14,8 16,2 ± 10,1 0,131 27,8 ± 16,9 25,3 ± 14,6 0,412 

HOMA-IR 4,43 ± 3,08 3,06 ± 2,14 0,105 5,59 ± 3,72 5,15 ± 3,41 0,467 

Colesterol total 

(mg/dL) 
167,0 ± 37,7 161,9 ± 29,5 0,431 167,0 ± 33,1 166,8 ± 35,5 0,939 

LDL-c (mg/dL) 103,2 ± 33,1 92,4 ± 22,7 0,224 102,4 ± 28,4 101,5 ± 32,9 0,857 

HDL-c (mg/dL) 43,8 ± 8,0 43,9 ± 8,8 0,941 44,2 ± 9,9 43,4 ± 8,0 0,724 

Triglicérides 

(mg/dL) 
112,7 ± 44,4 132,6 ± 68,7 0,283 98,6 ± 42,0 109,1 ± 39,1 0,056 

ALT (U/L) 21,3 ± 8,2 20,0 ± 7,8 0,403 20,9 ± 12,8 20,8 ± 13,7 0,975 

AST (U/L) 23,8 ± 5,4 23,1 ± 3,8 0,702 21,5 ± 12,7 20,5 ± 6,6 0,930 

Ácido úrico 

(mg/dL) 
5,1 ± 1,1 4,5 ± 0,9 0,059 5,4 ± 1,1 5,3 ± 1,3 0,696 

NOTA: Dados apresentados em média ± desvio-padrão. Teste t de Student e Mann Whitney-U. ECAP - Escala 

de compulsão alimentar periódica. Z-IMC - Escore Z de IMC. RCE - Razão cintura-estatura. PAS - Pressão 

arterial sistólica. PAD - Pressão arterial diastólica. FC - Frequência cardíaca. LDL-c - Lipoproteína de baixa 

densidade. HDL-c - Lipoproteína de alta densidade. ALT - Alanina aminotransferase. AST - Aspartato 

aminotransferase. 
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Não foram observadas diferenças na comparação entre os parâmetros no 

gênero masculino, como apresentado na Tabela 4.14. 

 

Tabela 4.14 - Comparação entre variáveis antropométricas, clínicas e metabólicas quanto ao 

rs1137100 no gênero masculino 

 rs1137100 (A>G)  

 Pré-púbere  Púbere  

 
AA 

(N= 80) 
AG/GG 

(N= 39) 
p 

AA 

(N= 65) 
AG/GG 

(N= 36) 
p 

Idade (anos) 10,6 ± 1,8 10,6 ± 2,0 0,873 14,7 ± 2,1 14,1 ± 2,3 0,191 

ECAP (escore) 15,8 ± 8,4 17,6 ± 9,0 0,305 15,5 ± 7,4 14,7 ± 8,2 0,593 

Z-IMC 3,44 ± 0,72 3,39 ± 0,67 0,685 3,32 ± 0,59 3,35 ± 0,54 0,802 

Massa gorda (%) 38,6 ± 7,7 37,3 ± 7,1 0,375 38,0 ± 5,9 37,3 ± 4,9 0,536 

RCE 0,66 ± 0,07 0,65 ± 0,08 0,810 0,67 ± 0,08 0,67 ± 0,09 0,968 

PAS (percentil) 75,0 ± 22,0 75,4 ± 21,5 0,958 64,7 ± 29,1 71,9 ± 22,1 0,312 

PAD (percentil) 63,6 ± 22,9 68,6 ± 20,0 0,266 61,9 ± 22,3 64,4 ± 20,2 0,604 

FC 87,0 ± 13,4 86,1 ± 12,2 0,743 77,6 ± 13,4 79,0 ± 9,8 0,624 

Leptina (ng/mL) 44,7 ± 25,2 48,8 ± 30,3 0,565 48,4 ± 28,3 40,6 ± 26,6 0,111 

Leptina ajustada 

(ng/mL/kg) 
1,7 ± 0,9 1,9 ± 1,0 0,219 1,1 ± 0,5 1,0 ± 0,5 0,242 

Glicose (mg/dL) 79,7 ± 7,8 81,9 ± 9,6 0,167 83,7 ± 11,7 79,8 ± 10,6 0,102 

Insulina (µU/mL) 21,6 ± 13,3 18,3 ± 12,6 0,128 27,2  ± 17,1 30,7 ± 13,0 0,119 

HOMA-IR 4,3 ± 2,7 3,7 ± 2,5 0,187 5,7 ± 4,0 6,0 ± 2,7 0,253 

Colesterol total 

(mg/dL) 
174,1 ± 37,8 173,7 ± 27,1 0,947 161,1 ± 31,1 165,1 ± 37,3 0,564 

LDL-c (mg/dL) 104,7 ± 31,9 107,3 ± 28,1 0,659 98,6 ± 26,2 98,7 ± 32,4 0,979 

HDL-c (mg/dL) 46,6 ± 10,5 48,0 ± 11,0 0,514 39,2 ± 7,6 39,8 ± 10,1 0,737 

Triglicérides 

(mg/dL) 
115,4 ± 58,8 101,2 ± 48,3 0,151 118,3 ± 47,3 128,0 ± 53,6 0,356 

ALT (U/L) 25,5 ± 15,9 24,7 ± 12,8 0,837 27,6 ± 13,2 31,9 ± 17,3 0,226 

AST (U/L) 25,2 ± 7,3 24,0 ± 6,9 0,295 24,2 ± 7,2 26,5 ± 8,3 0,144 

Ácido úrico 

(mg/dL) 
5,0 ± 1,1 5,1 ± 1,0 0,694 6,8 ± 1,4 6,4 ± 1,2 0,211 

NOTA: Dados apresentados em média ± desvio-padrão. Teste t de Student e Mann Whitney-U. ECAP - Escala 

de compulsão alimentar periódica. Z-IMC - Escore Z de IMC. RCE - Razão cintura-estatura. PAS - Pressão 

arterial sistólica. PAD - Pressão arterial diastólica. FC - Frequência cardíaca. LDL-c - Lipoproteína de baixa 

densidade. HDL-c - Lipoproteína de alta densidade. ALT - Alanina aminotransferase. AST - Aspartato 

aminotransferase. 
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4.4.3. Avaliação do rs1137101 no gene LEPR   

Na avaliação do rs1137101 (A>G) e os fatores de RCM, observou-se uma 

maior frequência do genótipo AG/GG no grupo com hipertrigliceridemia (OR = 2,039; 

IC 95% 1,057 – 3,931; p = 0,033) em relação ao genótipo AA, encontrada somente no 

gênero feminino (Tabela 4.15). 

 

Tabela 4.15 - Frequência do rs1137101 quanto aos fatores de risco cardiometabólicos 

NOTA: Regressão logística ajustada para idade, Z-IMC e estádio puberal. Fator de risco cardiometabólico (-) 

normal ou (+) alterado. HAS - Hipertensão arterial sistêmica. GJA - Glicemia de jejum alterada. HDL-c - 

Lipoproteína de alta densidade. TG - Triglicérides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fator 

de RCM 

 
Feminino  Masculino  

 
rs1137101  rs1137101  

 AA AG/GG 
p 

AA AG/GG 
p 

 N (%) N (%) N (%) N (%) 

HAS 
- 63 (33,0) 128 (67,0) 

0,817 
43 (27,7) 112 (72,3) 

0,893 

+ 14 (33,3) 28 (66,7) 13 (25,5) 38 (74,5) 

        

GJA 
- 79 (33,3) 158 (66,7) 

0,836 
57 (27,4) 151 (72,6) 

0,684 
+ 3 (37,5) 5 (62,5) 3 (33,3) 6 (66,7) 

        

HDL-c  

baixo 

- 38 (37,3) 64 (62,7) 
0,259 

25 (28,1) 64 (71,9) 
0,706 

+ 42 (30,2) 97 (69,8) 36 (27,9) 93 (72,1) 

        

TG  

elevado  

- 61 (37,9) 100 (62,1) 
0,033 

32 (23,7) 103 (76,3) 
0,084 

+ 19 (24,7) 58 (75,3) 29 (35,8) 52 (64,2) 
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A comparação de variáveis antropométricas, clínicas e metabólicas entre os 

genótipos do rs1137101, não demonstrou haver diferenças entre as meninas pré-

púberes e púberes, como apresentado na Tabela 4.16. 
 

 
 

Tabela 4.16 - Comparação entre variáveis antropométricas, clínicas e metabólicas quanto ao 

rs1137101 no gênero feminino 

 rs1137101 (A>G)  

 Pré-púbere  Púbere  

 
AA 

(N= 24) 
AG/GG 

(N= 53) 
p 

AA 

(N= 58) 
AG/GG 

(N= 110) 
p 

Idade (anos) 9,1 ± 1,6 9,3 ± 1,6 0,597 14,3 ± 2,2 14,1 ± 2,2 0,530 

ECAP (escore) 18,6 ± 8,7 17,1 ± 8,8 0,352 20,4 ± 7,8 18,7 ± 8,7 0,212 

Z-IMC 3,34 ± 0,97 3,29 ± 0,66 0,830 3,13 ± 0,62 3,09 ± 0,56 0,702 

Massa gorda (%) 38,2 ± 6,7 38,7 ± 7,0 0,759 41,9 ± 6,3 41,5 ± 6,2 0,414 

RCE 0,64 ± 0,08 0,64 ± 0,05 0,942 0,67 ± 0,09 0,66 ± 0,08 0,572 

PAS (percentil) 76,6 ± 23,3 74,9 ± 23,4 0,925 74,6 ± 22,7 69,9 ± 24,2 0,222 

PAD (percentil) 61,0 ± 26,6 68,6 ± 22,2 0,216 60,2 ± 21,8 58,2 ± 23,2 0,610 

FC 89,2 ± 17,5 86,0 ± 12,1 0,433 81,4 ± 12,4 81,5 ± 14,8 0,945 

Leptina (ng/mL) 44,4 ± 17,6 44,3 ± 22,0 0,991 66,7 ± 27,1 62,6 ± 30,7 0,360 

Leptina ajustada 

(ng/mL/kg) 
2,1 ± 0,8 2,0 ± 0,9 0,704 1,8 ± 0,6 1,6 ± 0,7 0,115 

Glicose (mg/dL) 77,3 ± 9,9 76,8 ± 10,7 0,829 80,2 ± 12,0 79,7 ± 10,3 0,846 

Insulina (µU/mL) 19,4 ± 10,5 22,2 ± 15,4 0,936 26,1 ± 16,4 27,5 ± 16,1 0,486 

HOMA-IR 3,7 ± 2,2 4,3 ± 3,2 0,903 5,3 ± 3,9 5,5 ± 3,5 0,482 

Colesterol total 

(mg/dL) 
167,1 ± 42,1 168,0 ± 33,4 0,915 168,9 ±  38,0 165,9 ± 31,6 0,732 

LDL-c (mg/dL) 101,9 ± 35,7 99,6 ± 29,5 0,593 105,5 ± 34,2 100,4 ± 27,4 0,303 

HDL-c (mg/dL) 44,0 ± 10,0 43,7 ± 7,2 0,911 44,0 ± 8,9 43,9 ± 9,5 0,860 

Triglicérides 

(mg/dL) 
107,2 ± 37,3 121,7 ± 55,8 0,346 93,4 ± 34,5 106,6 ± 43,9 0,078 

ALT (U/L) 21,4 ± 6,8 20,8 ± 8,6 0,390 22,2 ± 11,2 20,2 ± 10,3 0,736 

AST (U/L) 24,4 ± 5,9 23,3 ± 4,7 0,490 22,1 ± 10,7 20,6 ± 6,4 0,530 

Ácido úrico 

(mg/dL) 
5,2 ± 1,1 4,8 ± 1,0 0,168  5,2 ± 1,0 5,5 ± 1,2 0,159 

 

      

NOTA: Dados apresentados em média ± desvio-padrão. Teste t de Student e Mann Whitney-U. ECAP - Escala 

de compulsão alimentar periódica. Z-IMC - Escore Z de IMC. RCE - Razão cintura-estatura. PAS - Pressão 

arterial sistólica. PAD - Pressão arterial diastólica. FC - Frequência cardíaca. LDL-c - Lipoproteína de baixa 

densidade. HDL-c - Lipoproteína de alta densidade. ALT - Alanina aminotransferase. AST - Aspartato 

aminotransferase. 
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A comparação no gênero masculino não revelou diferenças dos parâmetros 

entre os genótipos do rs1137101 (Tabela 4.17). 

 

Tabela 4.17 - Comparação entre variáveis antropométricas, clínicas e metabólicas quanto ao 

rs1137101 no gênero masculino 

 rs1137101 (A>G)  

 Pré-púbere  Púbere  

 
AA 

(N= 27) 
AG/GG 

(N= 92) 
p 

AA 

(N= 35) 
AG/GG 

(N= 66) 
p 

Idade (anos) 10,4 ± 1,9 10,7 ± 1,9 0,570 14,2 ± 2,3 14,6 ± 2,1 0,286 

ECAP (escore) 15,0 ± 8,6 16,8 ± 8,6 0,323 15,6 ± 7,2 15,0 ± 8,0 0,717 

Z-IMC 3,45 ± 0,91 3,41 ± 0,63 0,830 3,28 ± 0,60 3,35 ± 0,56 0,536 

Massa gorda (%) 37,7 ± 8,0 38,3 ± 7,4 0,699 37,3 ± 5,4 38,0 ± 5,6 0,568 

RCE 0,65 ± 0,07 0,66 ± 0,07 0,288 0,66 ± 0,09 0,67 ± 0,88 0,579 

PAS (percentil) 70,7 ± 20,5 76,4 ± 22,0 0,134 66,0 ± 29,5 68,0 ± 25,6 0,883 

PAD (percentil) 60,9 ± 20,9 66,5 ± 22,2 0,273 64,6 ± 23,0 61,9 ± 20,8 0,592 

FC 83,3 ± 11,6 87,6 ± 13,2 0,154 80,6 ± 15,8 76,7 ± 9,8 0,221 

Leptina (ng/mL) 44,5 ± 28,2 46,5 ± 26,8 0,651 47,5 ± 26,7 44,5 ± 28,5 0,543 

Leptina ajustada 

(ng/mL/kg) 
1,8 ± 0,9 1,8 ± 0,9 0,720 1,2 ± 0,5 1,0 ± 0,5 0,129 

Glicose (mg/dL) 78,6 ± 7,0 81,0 ± 8,8 0,195 83,2 ± 13,9 81,8 ± 10,0 0,561 

Insulina (µU/mL) 24,2 ± 16,7 19,4 ± 11,8 0,407 27,1 ± 18,7 29,3 ± 14,1 0,345 

HOMA-IR 4,8 ± 3,3 3,9 ± 2,4 0,427 5,7 ± 4,5 5,9 ± 3,1 0,490 

Colesterol total 

(mg/dL) 
175,6 ± 34,2 173,5 ± 34,9 0,786 161,8 ± 27,8 162,9 ± 36,1 0,875 

LDL-c (mg/dL) 105,5 ± 33,4 105,6 ± 29,9 0,989 99,8 ± 22,8 98,0 ± 31,1 0,769 

HDL-c (mg/dL) 46,6 ± 9,7 47,2 ± 10,9 0,846 39,1 ± 7,4 39,6 ± 9,1 0,781 

Triglicérides 

(mg/dL) 
121,6 ± 57,1 107,5 ± 55,2 0,139 115,5 ± 40,5 124,9 ± 53,7 0,374 

ALT (U/L) 25,6 ± 15,4 25,1 ± 14,8 0,773 26,6 ± 10,9 30,4 ± 16,5 0,324 

AST (U/L) 25,3 ± 7,9 24,7 ± 7,0 0,730 24,4 ± 7,1 25,3 ± 8,0 0,651 

Ácido úrico 

(mg/dL) 4,8 ± 1,0 5,1 ± 1,1 0,197 6,7 ± 1,4 6,6 ± 1,3 0,939 

NOTA: Dados apresentados em média ± desvio-padrão. Teste t de Student e Mann Whitney-U. ECAP - Escala 

de compulsão alimentar periódica. Z-IMC - Escore Z de IMC. RCE - Razão cintura-estatura. PAS - Pressão 

arterial sistólica. PAD - Pressão arterial diastólica. FC - Frequência cardíaca. LDL-c - Lipoproteína de baixa 

densidade. HDL-c - Lipoproteína de alta densidade. ALT - Alanina aminotransferase. AST - Aspartato 

aminotransferase. 
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4.4.4. Avaliação do rs8179183 no gene LEPR 

Ao investigar a associação do rs8179183 (G>C) com cada fator de RCM, não 

foi observada a existência de diferenças em relação às frequências genotípicas do 

polimorfismo, conforme demonstrado na Tabela 4.18. 

 

Tabela 4.18 - Frequência do rs8179183 quanto aos fatores de risco cardiometabólicos 

NOTA: Regressão logística ajustada para idade, Z-IMC e estádio puberal. Fator de risco cardiometabólico (-) 

normal ou (+) alterado. HAS - Hipertensão arterial sistêmica. GJA - Glicemia de jejum alterada. HDL-c - 

Lipoproteína de alta densidade. TG - Triglicérides 
 

 A comparação do rs8179183 no gênero feminino, demonstrou que meninas 

pré-púberes de genótipo GC/CC apresentaram maior glicemia (79,2 ± 10,0 vs. 73,6 

± 10,3 mg/dL; p = 0,021) em comparação às de genótipo GG.  Paralelamente, a 

presença do alelo C, relacionou-se à maior RCE (0,67 ± 0,09 vs. 0,66 ± 0,08; p = 

0,031) em meninas púberes (Tabela 4.19). 

 

 

 

 

 

 

Fator 

de RCM 

 
Feminino  Masculino  

 
rs8179183  rs8179183  

 GG GC/CC 
p 

GG GC/CC 
p 

 N (%) N (%) N (%) N (%) 

HAS 
- 127 (66,5) 64 (33,5) 0,363 103 (66,5) 52 (33,5) 0,501 

+ 24 (57,1) 18 (42,9) 36 (70,6) 15 (29,4) 

        

GJA 
- 150 (63,3) 87 (36,7) 0,183 140 (67,3) 68 (32,7) 0,354 

+ 7 (87,5) 1 (12,5) 5 (55,6) 4 (44,4) 

        

HDL-c  

baixo 

- 62 (60,8) 40 (39,2) 0,465 58 (62,2) 31 (34,8) 0,818 

+ 91 (65,5) 48 (34,5) 87 (67,4) 42 (32,6) 

        

TG  

elevado 

- 100 (62,1) 61 (37,9) 
0,346 

96 (71,1) 39 (28,9) 
0,075 

+ 50 (64,9) 27 (35,1) 48 (59,3) 33 (40,7) 
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Tabela 4.19 - Comparação entre variáveis antropométricas, clínicas e metabólicas quanto ao 

rs8179183 no gênero feminino 

 rs8179183 (G>C)  

 Pré-púbere  Púbere  

 
GG 

(N= 46) 
GC/CC 

(N= 31) 
p 

GG 

(N= 111) 
GC/CC 

(N= 57) 
p 

Idade (anos) 9,4 ± 1,6 9,0 ± 1,6 0,208 14,0 ± 2,2 14,4 ± 2,1 0,225 

ECAP (escore) 17,7 ± 8,8 17,4 ± 8,7 0,963 18,9 ± 8,3 20,0 ± 8,7 0,395 

Z-IMC 3,25 ± 0,63 3,39 ± 0,93 0,823 3,09 ± 0,56 3,13 ± 0,62 0,678 

Massa gorda (%) 38,9 ± 7,0 37,9 ± 6,7 0,538 41,5 ± 6,4 42,0 ± 5,8 0,392 

RCE 0,63 ± 0,05 0,66 ± 0,08 0,097 0,65 ± 0,08 0,68 ± 0,09 0,031 

PAS (percentil) 74,9 ± 24,4 76,3 ± 21,7 0,836 70,2 ± 23,9 74,1 ± 23,3 0,232 

PAD (percentil) 65,8 ± 24,2 67,3 ± 23,1 0,791 58,0 ± 22,8 60,8 ± 22,5 0,517 

FC 88,1 ± 13,6 85,3 ± 14,7 0,410 81,5 ± 13,8 81,4 ± 14,5 0,924 

Leptina (ng/mL) 45,4 ± 23,5 42,8 ± 15,7 0,597 62,2 ± 29,5 67,3 ± 29,4 0,263 

Leptina ajustada 

(ng/mL/kg) 
2,0 ± 0,9 2,1 ± 0,9 0,869 1,7 ± 0,7 1,7 ± 0,6 0,872 

Glicose (mg/dL) 73,6 ± 10,3 79,2 ± 10,0 0,021 80,1 ± 11,2 79,4 ± 10,3 0,652 

Insulina (µU/mL) 19,8 ± 11,7 22,5 ± 15,5 0,658 26,4 ± 14,7 28,2 ± 18,7 0,963 

HOMA-IR 3,5 ± 1,9 4,6 ± 3,4 0,361 5,3 ± 3,4 5,7 ± 4,0 0,936 

Colesterol total 

(mg/dL) 
166,8 ± 36,3 170,5 ± 36,3 0,670 166,8 ± 33,7 167,1 ± 34,3 0,932 

LDL-c (mg/dL) 99,1 ± 31,8 103,5 ± 31,1 0,553 102,3 ± 30,9 101,7 ± 28,0 0,905 

HDL-c (mg/dL) 43,1 ± 7,8 44,8 ± 8,6 0,361 43,3 ± 9,0 45,1 ± 9,7 0,267 

Triglicérides 

(mg/dL) 
112,8 ± 61,3 120,0 ± 42,1 0,290 104,3 ± 39,5 97,9 ± 44,5 0,175 

ALT (U/L) 20,8 ± 7,7 21,3 ± 8,7 0,751 21,2 ± 13,6 20,3 ± 12,0 0,550 

AST (U/L) 22,9 ± 4,6 24,7 ± 5,6 0,104 21,5 ± 12,7 20,6 ± 7,1 0,862 

Ácido úrico 

(mg/dL) 4,8 ± 1,1 5,1 ± 1,0 0,317 5,3 ± 1,0 5,5 ± 1,3 0,231 

NOTA: Dados apresentados em média ± desvio-padrão. Teste t de Student e Mann Whitney-U. ECAP - Escala 

de compulsão alimentar periódica. Z-IMC - Escore Z de IMC. RCE - Razão cintura-estatura. PAS - Pressão 

arterial sistólica. PAD - Pressão arterial diastólica. FC - Frequência cardíaca. LDL-c - Lipoproteína de baixa 

densidade. HDL-c - Lipoproteína de alta densidade. ALT - Alanina aminotransferase. AST - Aspartato 

aminotransferase. 
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A presença do alelo C do rs8179183, relacionou-se ao maior percentil de PAD 

(71,1 ± 19,3 vs. 62,2 ± 22,8; p = 0,012) em meninos pré-púberes e à maior glicemia 

(86,7 ± 12,0 vs. 80,5 ± 10,7 mg/dL; p = 0,014), colesterol total (173,8 ± 29,1 vs. 157,9 

± 29,1 mg/dL; p = 0,030), LDL-c (108,5 ± 25,0 vs. 94,6 ± 28,9 mg/dL; p = 0,025) e à 

tendência ao nível de triglicérides mais elevado (p = 0,055) em meninos púberes 

(Tabela 4.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

                                                                    RESULTADOS 

 

Tabela 4.20 - Comparação entre variáveis antropométricas, clínicas e metabólicas quanto ao 

rs8179183 no gênero masculino 

 rs8179183 (G>C)  

 Pré-púbere  Púbere  

 
GG 

(N= 75) 
GC/CC 

(N= 44) 
p 

GG 

(N= 71) 
GC/CC 

(N= 30) 
p 

Idade (anos) 10,5 ± 1,9 10,8 ± 1,8 0,435 14,7 ± 2,1 14,0 ± 2,3 0,189 

ECAP (escore) 17,2 ± 8,6 15,0 ± 8,4 0,187 14,9 ± 7,9 16,1 ± 7,2 0,472 

Z-IMC 3,37 ± 0,72 3,51 ± 0,66 0,316 3,26 ± 0,61 3,38 ± 0,54 0,958 

Massa gorda (%) 37,6 ± 6,6 39,2 ± 8,8 0,303 37,6 ± 5,8 38,0 ± 4,9 0,733 

RCE 0,64 ± 0,07 0,67 ± 0,07 0,083 0,66 ± 0,09 0,68 ± 0,08 0,300 

PAS (percentil) 75,2 ± 20,9 75,0 ± 23,6 0,737 67,0 ± 28,1 68,1 ± 24,2 0,835 

PAD (percentil) 62,2 ± 22,8 71,1 ± 19,3 0,012 64,0 ± 22,4 60,1 ± 19,4 0,422 

FC 86,2 ± 13,7 87,5 ± 11,6 0,616 77,7 ± 12,2 78,9 ± 12,6 0,683 

Leptina (ng/mL) 45,2 ± 27,8 47,7 ± 25,6 0,394 45,0 ± 29,0 46,8 ± 25,0 0,640 

Leptina ajustada 

(ng/mL/kg) 
1,8 ± 0,9 1,8 ± 0,9 0,946 1,1 ± 0,5 1,2 ± 0,5 0,263 

Glicose (mg/dL) 80,6 ± 8,8 80,0 ± 8,0 0,716 80,5 ± 10,7 86,7 ± 12,0 0,014 

Insulina (µU/mL) 19,2 ± 12,7 22,9 ± 13,7 0,243 27,7 ± 14,4 30,5 ± 18,6 0,617 

HOMA-IR 3,8 ± 2,5 4,6 ± 2,9 0,293 5,5 ± 2,9 6,9 ± 4,8 0,231 

Colesterol total 

(mg/dL) 
174,6 ± 32,7 172,8 ± 37,9 0,783 157,9 ± 34,1 173,8 ± 29,1 0,030 

LDL-c (mg/dL) 106,9 ± 29,8 103,4 ± 32,1 0,552 94,6 ± 28,9 108,5 ± 25,0 0,025 

HDL-c (mg/dL) 47,6 ± 11,1 46,2 ± 9,8 0,548 39,7 ± 9,3 38,9 ± 6,4 0,661 

Triglicérides 

(mg/dL) 
107,0 ± 51,1 117,0 ± 62,9 0,433 115,6 ± 44,3 136,8 ± 58,8 0,055 

ALT (U/L) 24,4 ± 13,6 26,5 ± 16,9 0,493 29,8 ± 16,3 27,5 ± 10,6 0,862 

AST (U/L) 24,7 ± 7,7 25,0 ± 6,3 0,408 24,6 ± 7,1 26,1 ± 8,9 0,451 

Ácido úrico 

(mg/dL) 
5,0 ± 1,1 5,1 ± 1,0 0,539 6,6 ± 1,3 6,8 ± 1,6 0,588 

NOTA: Dados apresentados em média ± desvio-padrão. Teste t de Student e Mann Whitney-U. ECAP - Escala 

de compulsão alimentar periódica. Z-IMC - Escore Z de IMC. RCE - Razão cintura-estatura. PAS - Pressão 

arterial sistólica. PAD - Pressão arterial diastólica. FC - Frequência cardíaca. LDL-c - Lipoproteína de baixa 

densidade. HDL-c - Lipoproteína de alta densidade. ALT - Alanina aminotransferase. AST - Aspartato 

aminotransferase. 
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4.5.  Análise do desequilíbrio de ligação 

As frequências genotípicas dos polimorfismos no grupo controle encontravam-

se em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Foi conduzida a análise de desequilíbrio de 

ligação entre todos os polimorfismos nos genes LEP e LEPR e os valores obtidos de 

D’ e R² para o grupo de crianças e adolescentes obesos e controle são apresentados na 

tabela 4.21.  

 
Tabela 4.21 - Análise do desequilíbrio de ligação nos genes LEP e LEPR 

 

Obesos  Controle 

D’ R² p  D’ R² p 

LEPR LEPR 
       

rs1137100 rs1137101 0,927 0,2385 <0,001  0,904 0,2482 <0,001 

rs1137101 rs8179183 0,556 0,0614 <0,001  0,744 0,0956 <0,001 

rs8179183 rs1137100 1,000 0,0551 <0,001  0,709 0,0263 0,059 

         

LEP LEPR        

rs7799039 rs1137100 -0.063 0.0016 0,390  -0,042 0,0012 0,689 

rs7799039 rs1137101 -0.025 0.0004 0,663  -0,168 0,0122 0,199 

rs7799039 rs8179183 0.035 0.0006 0,597  -0,274 0,0055 0,390 

 

No gene LEPR, foi verificado o desequilíbrio de ligação existente entre todos 

os SNPs analisados para este gene (rs1137100, rs1137101 e rs8179183) no grupo de 

crianças e adolescentes obesos, conforme ilustrado na Figura 4.4. Em relação ao grupo 

controle, constatou-se o desequilíbrio de ligação entre o rs1137100 e rs1137101, 

rs1137101 e rs8179183, porém marginalmente significativo entre os SNPs rs8179183 

e rs1137100. 
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Figura 4.4 - Desequilíbrio de ligação entre os SNPs no gene LEPR no  

grupo de crianças e adolescentes obesos. 

 

 

4.5.1.  Frequência estimada dos diplótipos no gene LEPR 

A fase gamética dos haplótipos foi estimada para os polimorfismos no gene 

LEPR. No grupo de crianças e adolescentes obesos e controle, foram reconstruídos 16 

diferentes diplótipos – genótipos de haplótipos – gerados, respectivamente, a partir das 

variantes alélicas dos SNPs rs1137100, rs1137101 e rs8179183 no gene LEPR, 

conforme apresentado na Tabela 4.22.  

No grupo de obesos, foi observada maior frequência e predomínio, em ordem 

decrescente, dos diplótipos 7 (AAG/AGG; 18,7%), 6 (AAG/AAG; 15,1%), 9 

(AAG/GGG; 14,4%), 2 (AAC/AAG; 11,2%), 4 (AAC/AGG; 10,1%), 13 (AGG/AGG; 

5,8%) e 14 (AGG/GGG; 5,6%). Não houve caso observado dos diplótipos 11 

0,927 

0,556 1,000 

Legenda de cores (D’) 

0        0,2        0,4        0,6        0,8        1 
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(AGC/AGG) e 16 (GAC/GGG). Para a condução das análises envolvendo os 

diplótipos, em decorrência do baixo número de casos, foram agrupados em um único 

grupo, denominado como “raros”, os diplótipos que apresentaram frequência inferior 

a 5%, identificados como: 1, 3, 5, 8, 10, 12 e 15, sendo mantidos os demais diplótipos. 

No grupo controle, o mesmo procedimento foi adotado, sendo agrupados num único 

grupo os diplótipos menos frequentes.  

 

Tabela 4.22 - Identificação e frequência dos diplótipos no gene LEPR 

Identificação Diplótipo 

Obesos Controle 

N (%) N (%) 

1 AAC/AAC 17 (3,7) 4 (3,0) 

2 AAC/AAG 52 (11,2) 11 (8,1) 

3 AAC/AGC 8 (1,7) 1 (0,7) 

4 AAC/AGG 47 (10,1) 12 (8,9) 

5 AAC/GGG 23 (4,9) 9 (6,6) 

6 AAG/AAG 70 (15,0) 17 (12,5) 

7 AAG/AGG 87 (18,7) 32 (23,5) 

8 AAG/GAG 5 (1,1) 1 (0,7) 

9 AAG/GGG 67 (14,4) 24 (17,8) 

10 AGC/AGG 11 (2,4) 1 (0,7) 

11 AGC/AAG 0 (0,0) 0 (0,0) 

12 AGC/GGG 4 (0,9) 1 (0,7) 

13 AAG/AGG 27 (5,8) 9 (6,6) 

14 AGG/GGG 26 (5,6) 5 (3,7) 

15 GGG/ GGG 21 (4,5) 7 (5,1) 

16 GAC/GGG 0 (0,0) 1 (0,7) 
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4.5.2.  Avaliação dos diplótipos no gene LEPR em crianças e adolescentes obesos 

Para investigar a influência dos diplótipos no gene LEPR sobre a CAP, 

realizou-se a observação da frequência dos mesmos com relação à presença ou 

ausência da CAP entre as crianças e adolescentes obesos. A frequência do diplótipo 

13 (AAG/AGG), entre os meninos, apresentou-se mais elevada no grupo com CAP, 

entretanto, a diferença foi marginalmente significativa (p = 0,054) e foi baixo o número 

de casos classificados com CAP. Para os demais diplótipos não foram visualizadas 

diferenças em ambos os gêneros, conforme demonstrado na Tabela 4.23. 

 

Tabela 4.23 - Frequências dos diplótipos no gene LEPR quanto à compulsão alimentar 

periódica 

NOTA: Regressão logística ajustada para idade, Z-IMC e estádio puberal. 

 

  Feminino  Masculino  

  CAP  CAP  

  Ausente Presente p Ausente Presente 
p 

 Diplótipo N (%) N (%)  N (%) N (%) 

 Outros 96 (87,3) 120 (88,9) 
0,898 

120 (90,2) 77 (88,5) 
0,558 

2 AAC/AAG 14 (12,7) 15 (11,1) 13 (9,8) 10 (11,5) 

        

 Outros 99 (90,0) 119 (88,1) 
0,891 

119 (89,5) 81 (93,1) 
0,295 

4 AAC/AGG 11 (10,0) 35 (11,9) 14 (10,5) 6 (6,9) 

        

 Outros 95 (86,4) 111 (82,2) 
0,409 

113 (85,0) 76 (87,4) 
0,684 

6 AAG/AAG 15 (13,6) 24 (17,8) 20 (15,0) 11 (12,6) 

        

 Outros 83 (75,5) 113 (83,7) 
0,146 

108 (81,2) 74 (85,1) 
0,481 

7 AAG/AGG 27 (24,5) 22 (16,3) 25 (18,8) 13 (14,9) 

        

 Outros 91 (82,7) 120 (88,9) 
0,117 

112 (84,2) 75 (86,2) 
0,666 

9 AAG/GGG 19 (17,3) 15 (11,1) 21 (15,8) 12 (13,8) 

        

 Outros 104 (94,5) 127 (94,1) 
0,764 

129 (97,0) 78 (89,7) 
0,052 

13 AAG/AGG 6 (5,5) 8 (5,9) 4 (3,0) 9 (10,3) 

        

 Outros 105 (95,5) 126 (93,3) 
0,403 

124 (93,2) 84 (96,6) 
0,324 

14 AGG/GGG 5 (4,5) 9 (6,7) 9 (6,8) 3 (3,4) 

        

 
Outros 97 (88,2) 109 (80,7) 

0,126 
106 (79,7) 64 (73,6) 

0,311 
Raros 13 (11,8) 26 (19,3) 27 (20,3) 23 (26,4) 
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Procedeu-se com a análise da frequência dos diplótipos no gene LEPR em 

relação aos fatores de RCM. Observou-se no gênero feminino, menor frequência do 

diplótipo 2 (AAC/AAG) no grupo com hipertrigliceridemia (OR= 0,506; IC 95% 

0,283– 0,903; p = 0,021) após ajuste para a idade, Z-IMC e estádio puberal, sugerindo 

efeito protetor deste diplótipo. Para os demais diplótipos não foram observadas 

diferenças entre os fatores de RCM. 

As variáveis antropométricas, clínicas e metabólicas foram avaliadas por meio 

da comparação de cada diplótipo no gênero feminino e masculino. Optou-se por não 

executar a análise estratificada por estádio puberal com o objetivo de elevar o poder 

estatístico dos testes, em decorrência da baixa observação de casos em determinados 

grupos com o diplótipo.  

A Tabela 4.24 apresenta as diferenças estatisticamente significativas 

encontradas na comparação entre os diplótipos. Verificou-se que as meninas com o 

diplótipo 2 (AAC/AAG) apresentaram menor nível de triglicérides (84,7 ± 31,6 vs. 

109,8 ± 45,6 mg/dL; p = 0,002) em comparação às meninas de outros genótipos e, em 

meninos, indivíduos com o diplótipo 7 (AAG/AGG) exibiram menor percentil de PAD 

(54,7 ± 24,5 vs. 66,2 ± 20,6; p = 0,003).  

Paralelamente, o diplótipo 14 (AGG/GGG) associou-se à menor glicemia (71,6 

± 7,6 vs. 79,4 ± 10,8 mg/dL; p = 0,004) e HOMA-IR (3,7 ± 2,8 vs. 5,1 ± 3,5; p = 0,045) 

em meninas, sugerindo efeito protetor conferido pelo diplótipos 2, 7 e 14. No gênero 

feminino, observou-se que as meninas com o diplótipo 9 (AAG/GGG) apresentaram 

nível de triglicérides mais elevado (120,8 ± 45,6 vs. 104,4 ± 44,4 mg/dL; p = 0,042), 

concomitantemente à tendência ao HDL-c mais baixo (p = 0,067) quando comparadas 

aos demais genótipos, denotando um possível risco exercido pelo diplótipo 9. Não 

foram observadas diferenças dos parâmetros entre os demais diplótipos. 
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Tabela 4.24 - Comparação entre variáveis antropométricas, clínicas e metabólicas quanto aos 

diplótipos no gene LEPR 

 Diplótipo p 

 2 AAC/AAG  

(N= 29) 

Outros  

(N= 216) 
 

Triglicérides (mg/dL)a 84,7 ± 31,6 109,8 ± 45,6 0,002 

    

 
7 AAG/AGG  

(N= 38) 

Outros  

(N= 182) 
 

PAD (percentil)b 54,7 ± 24,5 66,2 ± 20,6 0,003 

    

 
9 AAG/GGG  

(N= 34) 

Outros 

(N= 211) 
 

Triglicérides (mg/dL)a 120,8 ± 45,6 104,4 ± 44,4 0,042 

HDL-c (mg/dL)a 41,1 ± 6,5 44,4 ± 9,2 0,067 

    

 
14 AGG/GGG  

(N= 14) 

Outros  

(N= 231) 
 

Glicose (mg/dL)a 71,6 ± 7,6 79,4 ± 10,8 0,004 

HOMA-IRa 3,7 ± 2,8 5,1 ± 3,5 0,045 

NOTA: Dados apresentados em média ± desvio-padrão. Teste t de Student e Mann Whitney-U. Diferença 

observada no gênero (a) feminino e (b) masculino. PAD - Pressão arterial diastólica. HDL-c - Lipoproteína de 

alta densidade. 
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4.6. Avaliação dos polimorfismos quanto à obesidade 

Foi realizada a avaliação da frequência dos polimorfismos comparando-se o 

grupo de crianças e adolescentes obesos e controle, sendo observada maior frequência 

do genótipo GA/AA do rs7799039 no grupo de indivíduos obesos (OR = 1,530; IC 

95% 1,022 – 2,292; p = 0,039) sugerindo um possível risco conferido pelo 

polimorfismo no gene LEP para a obesidade, conforme apresentado na Tabela 4.25. 

 

Tabela 4.25 - Frequências dos polimorfismos nos genes LEP e LEPR quanto à obesidade 

SNP 

 Obesos Controle 

OR IC 95% p 

 N (%) N (%) 

rs7799039 

(G>A) 

GG 198 (42,6) 70 (51,9) 
1,530 

1,022 – 

2,292 
0,039 

GA/AA 267 (57,4) 65 (48,1) 

 

rs1137100 

(A>G) 

AA 319 (68,6) 87 (64,4) 
0,784 

0,513 – 

1,197 
0,260 

AG/GG 146 (31,4) 48 (35,6) 

 

rs1137101 

(A>G) 

AA 144 (31,0) 33 (24,4) 
0,743 

0,469 – 

1,177 
0,206 

AG/GG 321 (69,0) 102 (75,6) 

 

rs8179183 

(G>C) 

GG 303 (65,2) 95 (70,4) 
1,363 

0,882 – 

2,108 
0,164 

GC/CC 162 (34,8) 40 (29,6) 
 

   
 

 
 

NOTA: Regressão logística ajustada para idade e gênero. 
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Na avaliação dos diplótipos no gene LEPR no grupo de crianças e adolescentes 

obesos e controle, foram comparadas as frequências dos diplótipos que apresentaram 

frequência superior a 5% em ambos os grupos. Não foram observadas diferenças entre 

os diplótipos após ajuste para idade e gênero, conforme apresentado na Tabela 4.26. 

 

Tabela 4.26 - Frequências dos diplótipos no gene LEPR quanto à obesidade 

NOTA: Regressão logística ajustada para idade e gênero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplótipo 

Obesos Controle 

p 

 N (%) N (%) 

 Outros 413 (88,8) 124 (91,9) 
0,342 

2 AAC/AAG 52 (11,2) 11 (8,1) 

     

 Outros 418 (89,9) 123 (91,1) 
0,528 

4 AGG/AGG 47 (10,1) 12 (8,9) 

     

 Outros 395 (84,9) 118 (87,4) 
0,732 

6 AAG/AAG 70 (15,1) 17 (12,6) 

     

 Outros 378 (81,3) 103 (76,3) 
0,232 

7 AAG/AGG 87 (18,7) 32 (23,7) 

     

 Outros 398 (85,6) 111 (82,2) 
0,324 

9 AAG/GGG 67 (14,4) 24 (17,8) 

     

 Outros 438 (94,2) 126 (93,3) 

0,981 13 
AGG/AGG 27 (5,8) 9 (6,7) 
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5.  DISCUSSÃO 

 

O presente estudo teve como finalidade investigar a associação entre 

polimorfismos nos genes LEP e LEPR, envolvidos na regulação da homeostase 

energética com a compulsão alimentar periódica, parâmetros cardiometabólicos e 

adiposidade em crianças e adolescentes. 

Foi observada média de Z-IMC de 3,27 ± 0,65 no grupo de crianças e 

adolescentes obesos, denotando um grau de obesidade bastante significativo. Em 

consideração aos fatores de risco cardiometabólicos, a glicemia de jejum alterada foi 

documentada em somente 3,7% da amostra, consistindo essa uma alteração menos 

comumente observada, mesmo em crianças com excesso de peso (130).  A intolerância 

à glicose é frequentemente precedida pela hiperinsulinemia, uma condição 

fisiopatológica caracterizada pela maior secreção de insulina como mecanismo 

compensatório decorrente da resistência à ação da insulina. A glicemia em níveis 

normais é sustentada durante determinado tempo até que ocorre o declínio na secreção 

de insulina pelas células β pancreáticas, conduzindo então ao DM2 (131). 

Em relação aos parâmetros lipídicos, o HDL-c baixo e a hipertrigliceridemia 

foram verificados em, respectivamente, 58,4% e 34,8% da população. Está bem 

estabelecido que o excesso de peso exerce um efeito de risco para a dislipidemia, 

causando a alteração desfavorável das subfrações dos lípides e o aumento da 

concentração de partículas pró-aterogênicas (116, 132).  

A hipertensão arterial sistêmica, por sua vez, foi verificada em 21,2% da 

amostra, sendo a avaliação deste parâmetro realizada em medidas isoladas da pressão 

arterial e considerando percentis de pressão arterial superiores a 95. A prevalência da 

HAS na infância e adolescência apresenta ampla variabilidade entre os estudos, fato 

que pode ser atribuído especialmente pela metodologia adotada para verificação da 

pressão arterial, sendo observadas prevalências inferiores quando o diagnóstico é 

estabelecido após três medidas em ocasiões diferentes, como preconizado pela 

Sociedade Brasileira de Cardiologia (117). 
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Na comparação entre crianças e adolescentes com obesidade e o grupo 

controle, a idade diferiu entre os grupos, sendo superior nos obesos (12,5 ± 2,9 vs. 10,6 

± 1,3 anos; p <0,001). Conforme esperado, o grupo com obesidade exibiu Z-IMC (3,27 

± 0,65 vs. - 0,18 ± 0,72; p <0,001) e percentil de estatura (69,5 ± 28,0 vs. 50,8 ± 27,6; 

p <0,001) mais elevados. Adolescentes com obesidade tendem a apresentar a idade 

óssea mais avançada e maior estatura em relação a seus pares magros, muito embora, 

a observação da estatura final em obesos não se mostra superior (133). 

As meninas apresentaram maior percentual de massa gorda (40,7 ± 6,6 vs. 38,0 

± 6,7; p <0,001), leptina (57,7 ± 28,4 vs. 45,8 ± 27,3 ng/mL; p <0,001), assim como 

da leptina ajustada à quantidade de massa gorda (1,87 ± 0,76 vs. 1,46 ± 0,84 ng/mL/kg; 

p <0,001) quando comparadas aos meninos. A diferença da leptina é um achado 

esperado em virtude do dimorfismo sexual em relação à adiposidade e o tipo de 

distribuição de gordura corporal. Em um estudo transversal com 789 crianças de 

ambos os gêneros e idade entre 5 e 15 anos, as meninas apresentaram concentrações 

de leptina mais elevadas do que os meninos em todos os grupos de idade (134).  

Níveis séricos de leptina mais elevados são observados mesmo após ajuste para 

a quantidade de massa gorda, corroborando para a existência do dimorfismo sexual 

sobre este parâmetro (135). Em estudo foi observado maior nível de leptina em 

mulheres em qualquer nível de adiposidade quando comparadas a homens, 

descrevendo que fatores como a adiposidade, gênero e insulinemia foram 

determinantes significativos da concentração de leptina, explicando 42%, 28% e 2% 

de sua variância, respectivamente. Os autores evidenciam que o gênero constitui-se de 

um dos principais determinantes da concentração plasmática de leptina e propõem que 

o dimorfismo sexual também poderia estar implicado com a resistência às ações da 

leptina em mulheres – como no transporte de leptina para o fluido cerebrospinal – que 

acarretariam no aumento compensatório de produção de leptina (136, 137). 
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5.1. Compulsão alimentar periódica 

Na avaliação das crianças e adolescentes obesos, observou-se a classificação 

de CAP moderada e grave em 47,8% da amostra. Em trabalho envolvendo 128 crianças 

e adolescentes à procura de tratamento para o excesso de peso, a presença da CAP foi 

observada em 39,1% da população, utilizando-se também a ECAP como instrumento 

de avaliação (138). Embora muitas vezes não preencham todos os critérios para 

diagnosticar o TCAP, a compulsão alimentar é comum em jovens, especialmente nos 

obesos (139). Casos subclínicos do transtorno também podem ocorrer, nos quais o 

sentimento de falta de controle sobre o ato de comer figura no episódio de CAP na 

ausência de um consumo exagerado de alimentos (140).  

Estudo que avaliou em jovens obesos aspectos relacionados ao TCAP, 

verificou frequência de episódios de CAP em 36,5% da amostra, sugerindo esta ser 

uma condição que necessita de especial atenção em programas de tratamento para o 

excesso de peso (141). Episódios de CAP foram apresentados em, respectivamente, 

45,6% e 6,3% de adultos provenientes de programas de controle de peso e amostras 

comunitárias em estudo multicêntrico (14). Ressalta-se que a variação na prevalência 

de CAP pelos estudos é atribuída, sobretudo, à diferença nos aspectos envolvidos na 

compulsão alimentar que são estudados, bem como ao instrumento de avaliação 

adotado por cada pesquisador. 

As crianças e adolescentes com obesidade exibiram maior escore na ECAP em 

comparação ao grupo controle, em que somente 5,9% dos indivíduos foram 

classificados com CAP moderada e não houve observação de caso classificado como 

grave. O grupo de obesos apresentou um risco 3,773 maior (IC 95% 1,129 – 12,613; 

p = 0,031) de apresentar CAP em relação ao grupo controle, após ajuste para idade e 

Z-IMC. Evidencia-se que a ECAP constitui-se de um instrumento construído 

especificamente para avaliar a CAP em indivíduos obesos, por meio de uma 

abordagem dimensional do fenômeno. Propõe-se que o seu uso clínico seja de especial 

interesse para o rastreamento da CAP e no suporte ao planejamento de estratégias 

terapêuticas mais adequadas no tratamento do excesso de peso, uma vez que o obesos 

com CAP apresentam uma evolução clínica diferenciada em comparação a seus pares 

sem compulsão (120, 142). 
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Num trabalho realizado com 259 crianças e adolescentes, a restrição alimentar, 

baixa autoestima e preocupação com o peso foram preditores importantes para a CAP, 

sendo os jovens com obesidade mais predispostos a estes comportamentos (143). Esse 

achado corrobora com um estudo conduzido em jovens com excesso de peso que 

exibiram mais sintomas depressivos e referiram maior perda de controle sobre o ato 

de comer, elementos diretamente correlacionados à gravidade da CAP (144). A 

avaliação de aspectos relacionados à compulsão alimentar, sobretudo num grupo 

específico, composto por crianças e adolescentes com obesidade grave, torna-se 

especialmente relevante considerando que a infância e a adolescência constituem-se 

de períodos de vulnerabilidade para o surgimento de transtornos alimentares (145, 146, 

147). 

Ao investigar o grupo de crianças e adolescentes obesos com CAP, visualizou-

se em ambos os gêneros, valor de Z-IMC mais elevado em comparação àqueles sem 

CAP, denotando um pior grau de adiposidade. A razão entre a medida da 

circunferência da cintura e a estatura, segundo Ashwell et al. (2005), poderia 

apresentar uma potencial vantagem em relação à medida da circunferência da cintura 

isolada, uma vez que o seu ajuste pela estatura possibilitaria o estabelecimento de um 

ponto de corte único e aplicável, independentemente da etnia, idade e gênero (148). 

Estudos conduzidos em adultos (149, 150) e na população pediátrica (151, 152, 153, 

154) sugerem que a RCE está fortemente associada ao maior risco cardiovascular e 

consiste numa medida antropométrica superior para a avaliação da adiposidade que o 

IMC (155). Deve ser notado que a circunferência da cintura reflete particularmente o 

acúmulo de gordura abdominal, tanto visceral quanto subcutâneo, possibilitando a 

inferência indireta da obesidade central (156). A utilização da RCE poderia, portanto, 

representar uma medida interessante para avaliação da distribuição de gordura 

corporal.  

As meninas classificadas com CAP exibiram maior média de insulina (27,2 ± 

16,3 vs. 23,0 ± 14,8 µU/mL; p = 0,040) e uma tendência ao HOMA-IR mais elevado 

(p = 0,065) em comparação às meninas sem CAP. Estes achados propõem haver uma 

influência negativa da CAP não somente sobre o Z-IMC, mas também sobre um padrão 
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de distribuição de gordura mais desfavorável, em virtude do maior valor da RCE, e 

pior perfil metabólico. 

Indivíduos com resistência à insulina, tipicamente, apresentam excesso de peso 

e, em especial, maior a obesidade central (157). O acúmulo de gordura abdominal está 

associado ao prejuízo às ações da insulina e se correlaciona fortemente com a síndrome 

metabólica (158). O maior valor da RCE observado nas crianças e adolescentes com 

CAP pode, de certa forma, ser um indicador de maior acúmulo de gordura central 

nesses indivíduos. Complementarmente, sabe-se que dietas com alto conteúdo de 

ácidos graxos saturados e carboidratos simples podem contribuir para a piora do 

quadro de resistência à insulina (159). Por conseguinte, é possível que possa existir 

padrões alimentares distintos entre os indivíduos com e sem compulsão alimentar 

influenciando a glicemia e o HOMA-IR, muito embora a avaliação do consumo 

alimentar não foi realizada neste trabalho. 

Em estudo que avaliou a composição da dieta em crianças e adolescentes por 

meio de refeições em laboratório, demonstrou a associação da  perda de controle sobre 

o ato de comer a um consumo mais elevado de calorias proveniente de carboidratos 

(principalmente de sobremesas e snacks) e menor a partir de proteínas (laticínios e 

carnes, especialmente) (160). A menor ingestão de energia advinda de proteínas e 

maior de gorduras – sem distinção do tipo de ácido graxo, no entanto – foi descrita em 

mulheres obesas com TCAP (161). A análise de registros alimentares de indivíduos 

que relataram episódios de CAP, demonstra a ocorrência mais frequente de refeições 

desequilibradas, concomitantemente à baixa ingestão de produtos lácteos nestes 

indivíduos (162). Adicionalmente, a maior preferência por doces entre os pacientes 

com TCAP é um achado comumente observado (163,164).  

Ressalta-se que não foram visualizadas diferenças nas frequências dos grupos 

de CAP no que concerne à presença dos fatores de RCM. É presumível que os critérios 

estabelecidos como pontos de corte para a presença ou ausência dos fatores de RCM 

possam ter contribuído para a falta de associação, considerando que na adolescência 

e, especialmente, na infância, as repercussões à saúde decorrentes do excesso de peso, 

possam ainda não ter se manifestado. Dessa forma, o número de indivíduos na amostra 

que atenderam suficientemente aos critérios para cada fator de RCM pode não ter sido 
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de fato visualizado, apesar das médias mais elevadas dos parâmetros metabólicos no 

grupo de crianças e adolescentes obesos com CAP. 

O escore na ECAP foi mais elevado nas meninas em relação aos meninos (18,7 

± 8,5 vs. 15,9 ± 8,2; p <0,001), corroborando com a existência de diferenças relativas 

ao gênero para a compulsão alimentar. Observou-se um risco 2,156 maior (IC 95% 

1,461 – 1,277; p <0,001) entre as meninas de apresentar CAP em comparação a 

meninos, após ajuste para idade e Z-IMC. Esse achado reforça a hipótese de que TAs 

estejam mais comumente presentes no gênero feminino (165). Estima-se que para a 

AN, a razão mulheres:homens seja de aproximadamente 9:1, enquanto que para o 

TCAP, esta razão seja próxima de 3:2 (166), propondo que em estudos que busquem 

realizar inferências a respeito de TAs, seja apropriado avaliar a população 

discriminadamente por gênero quando exequível ou considerar a influência do gênero 

sobre os desfechos.  

Possivelmente um dos fatores explanatórios para a maior predisposição no 

gênero feminino ao TCAP decorra do ideal de beleza permeado na cultura ocidental, 

elemento que em parte estimularia a supervalorização da magreza e a preocupação 

com os aspectos relacionados ao tamanho corporal e peso, condicionando as mulheres, 

portanto, a atitudes e comportamentos alimentares potencialmente prejudiciais à saúde 

e que poderiam cursar com um TA (167, 168). Em conjunto à influência sociocultural, 

a leptinemia poderia representar um componente fisiológico importante para a maior 

prevalência do TCAP no gênero feminino. Considerando-se que a leptina apresenta 

correlação a sintomas da CAP (22, 56, 57) e, no gênero feminino, os níveis de leptina 

são superiores, é possível que pela resistência à leptina ocorram alterações na 

regulação do apetite e saciedade que possam contribuir para o desenvolvimento e 

manutenção da CAP nestes indivíduos (55). 

No presente estudo, não foi verificada a associação entre os polimorfismos nos 

genes LEP e LEPR com a CAP. Trabalho relacionados à investigação dos TAs, 

apresentam campo de grande interesse no que tange à participação de aspectos 

genéticos em sua etiopatogenia, muito embora, por se tratarem de doenças complexas, 

exista recorrentemente uma lacuna na associação entre genes candidatos e a 

susceptibilidade ao TA. Resultados obtidos a partir de estudo realizado por Bulik et al. 

(2000) com gêmeos, sugerem que a herdabilidade – que expressa a relação entre a 
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variância genotípica e a variância fenotípica – para o TCAP seja superior a 40% (169), 

resultado em concordância com outros trabalhos (170,171). Estudos com este tipo de 

delineamento constituem-se de ferramenta potencialmente útil para a quantificação do 

peso de componentes genéticos e ambientais para um determinado atributo fenotípico, 

visto que diferenças entre um par de gêmeos monozigóticos resultam unicamente de 

fatores ambientais, ao passo que as diferenças entre gêmeos dizigóticos podem ocorrer 

devido a outros fatores genéticos ou ambientais (172).  

Paralelamente, os estudos de associação utilizam uma abordagem distinta, 

baseada numa hipótese que, a priori, assenta em evidências bioquímicas e fisiológicas 

de componentes endógenos que podem estar envolvidos na etiopatogenia da doença 

de interesse. São eleitos genes candidatos que caracterizariam, portanto, o aspecto 

hereditário da doença. As mutações e polimorfismos de genes candidatos que 

potencialmente afetam a estrutura da proteína ou alteram sua expressão são de especial 

interesse (173, 174).  

Os estudos, em sua maioria, tratam da investigação dos aspectos genéticos 

relacionados aos TAs mais bem documentados na literatura, como a AN e BN, 

havendo limitação nos trabalhos disponíveis acerca da influência de fatores genéticos 

em relação ao TCAP. Não obstante, apresentem componentes clínicos e critérios 

diagnósticos distintos, a avaliação de estudos que concernem à BN pode apresentar 

grande relevância ao se traçar um paralelo entre o aspecto da compulsão alimentar 

presente na bulimia que se superpõe também no TCAP.  

Hinney et al. (1998) ao investigarem associações de TAs e a obesidade com 

mutações no gene LEP e regiões vizinhas, identificaram pela primeira vez o 

polimorfismo G-1387A, localizado próximo à região promotora do gene LEP que, no 

entanto, não apresentou nenhuma associação em pacientes com BN, AN e também 

com crianças e adolescentes com obesidade grave (175). A influência dos 

polimorfismos rs1137100, rs1173101 e rs8179183 no gene LEPR foi estudada por 

Quinton et al. (2004) em estudo envolvendo 304 mulheres com AN e grupo controle 

sem o transtorno. Os autores não observaram associação entre os SNPs com a AN e o 

peso, mesmo quando os pacientes foram subdivididos em grupos de AN com 

comportamentos restritivos ou de compulsão/purgação (176). 
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A hipótese aventada no presente estudo se embasou na suposição de que o SNP 

no gene LEP, localizado na região promotora do gene, poderia modular a expressão 

da leptina e causar variação de seus níveis no organismo, enquanto os SNPs no gene 

LEPR poderiam modificar a expressão do ObR e/ou seus sítios de ligação, impactando 

sobre as vias de sinalização da leptina. Essas alterações poderiam repercutir sobre as 

ações da leptina na regulação do apetite e da saciedade e, em última instância, 

predispor o indivíduo a uma maior ou menor susceptibilidade à CAP.  

Bacanu et al. (2005) evidenciou em estudo de ligação em famílias com AN e 

BN a importância de regiões do cromossomo 1 – no qual o gene LEPR está localizado 

– na suscetibilidade a estes TAs (177). Este achado foi confirmado Monteleone et al. 

(2008) que descrevem este cromossomo como sendo um importante locus também 

para a obesidade, sugerindo haver a sobreposição de genes relacionados à BN com os 

mesmos genes para a obesidade, hipótese reforçada pelas evidências clínicas de que 

pacientes com BN recorrentemente apresentam-se no limite para o excesso de peso ou 

obesidade (172). 

 

5.2. Polimorfismos nos genes LEP e LEPR e fatores cardiometabólicos 

Indivíduos de genótipo GA e AA do rs7799039 foram mais frequentes no 

grupo de obesos em relação aos de genótipo GG, sugerindo, portanto que a presença o 

alelo A aumentou o risco para a obesidade em 1,530 (IC 95% 1,022 – 2,292; p = 0,039). 

Paralelamente, a presença do alelo A foi associada ao nível mais elevado de leptina 

(39,3 ± 16,2 vs. 49,0 ± 23,3 ng/mL; p = 0,041) acompanhada da tendência à maior 

leptina ajustada à massa gorda (p = 0,055) e o maior nível de colesterol total (160,2 ± 

30,4 vs. 176,4 ± 39,8 mg/dL; p = 0,049) no grupo de meninas pré-púberes e o alelo A 

associou-se à maior glicemia (82,9 ± 8,3 vs. 79,1 ± 8,2 mg/dL; p = 0,018) em meninos 

pré-púberes. 

Em concordância aos nossos achados, o genótipo AA foi associado com o risco 

para o excesso de peso (OR = 3,64, IC 95%: 1,15 - 11,54; p = 0,025) em estudo 

envolvendo 613 adolescentes provenientes de uma população multiétnica da Malásia 

(178). Mammés et al. encontraram associação do polimorfismo com o nível 

aumentado de leptina em indivíduos adultos obesos (149) e, posteriormente, em 
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continuação ao estudo deste polimorfismo numa casuística ampliada para 423 adultos, 

observou-se que homens de genótipo AA, apresentaram maior leptina após ajuste para 

massa gorda, sugerindo potencial influência do SNP sobre a regulação da leptinemia 

(179, 180). Em estudo que investigou a associação do polimorfismo com a obesidade, 

níveis séricos de leptina e parâmetros lipídicos em mulheres, a frequência do alelo A 

foi superior no grupo de obesos e foi relacionado ao nível mais elevado de leptina, 

sugerindo que o SNP pode conferir risco para obesidade nesta população (73). 

A influência documentada na literatura acerca de polimorfismos comuns no 

gene LEP sobre alteração no nível de leptina e excesso de peso é controversa e a falta 

de associação é descrita em diversos estudos. Contrariamente, Li et al. (1999) 

descreveram a frequência mais elevada do alelo ancestral em mulheres com obesidade 

mórbida, em estudo que investigou variantes presentes na região 5’ flanqueadora do 

gene da leptina (79). Em trabalho que avaliou 228 mulheres, portadoras do alelo G do 

rs7799039 apresentaram um risco aproximadamente quatro vezes maior para 

obesidade (OR = 4,11; IC 95%: 1,06 - 15,90; p = 0,041). O alelo G também foi 

associado ao aumento da leptina plasmática nesta população, mas não diferiu quanto 

a alterações metabólicas, caracterizadas pela HAS, hiperglicemia e dislipidemia (76). 

Num estudo que examinou a relação do polimorfismo com os níveis de leptina e 

variáveis de composição corporal em crianças com 12 e 16 anos encontrou que, nesta 

fase, os jovens de genótipo AA exibiram menor nível de leptina em comparação aos 

demais genótipos e observaram a frequência do alelo G mais elevada no grupo com 

excesso de peso, sugerindo o efeito protetor do polimorfismo (181). 

Em estudo de Hoffstedt et al. (2002) envolvendo 39 mulheres não-obesas, os 

níveis de mRNA de leptina no tecido adiposo foram 60% mais elevados nas mulheres 

de genótipo AA em comparação ao grupo de portadoras do alelo G. As mulheres 

homozigotas para o alelo A apresentaram níveis superiores de leptina em comparação 

às de genótipo GA/GG (14,5 ± 2,1 vs. 9,7 ± 0,9 ng/mL; p = 0,02) sendo observada uma 

taxa de secreção de leptina no tecido adiposo duas vezes superior, diferença mantida 

após ajuste para IMC (75).  

Paralelamente, num estudo que avaliou em nível molecular a influência do 

polimorfismo em células de câncer mamárias, os autores documentam a expressão de 

leptina diferenciada entre as células dos diferentes genótipos do rs7799039. Foi 
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observada que a ocorrência do alelo A em homozigose e heterozigose, 

respectivamente, coincidiu com a expressão elevada e intermediária de mRNA de 

leptina em comparação às células com o alelo G em homozigose, sugerindo que a 

presença do alelo A do rs7799039 provoque mudanças na expressão de leptina a nível 

transcricional (182). Apesar do rs7799039, localizado na posição -2548 do gene, não 

estar mapeado para qualquer sítio regulatório conhecido, situa-se próximo ao domínio 

de ligação ao DNA (motif) do fator de transcrição Sp1 (CCCGCCT; -2539/-2534). O  

motif do Sp1 demonstrou ser regulado pela insulina e modular a expressão de leptina 

também em estudo com células de câncer mamário (183). Paralelamente, a nucleolina, 

uma fosfoproteína que apresenta diversas ações e implicada na transcrição RNA 

ribossômico (184), é um fator nuclear que pode se ligar ao motif do Sp1 (185). Supõe-

se que o SNP rs7799039 poderia de alguma forma favorecer a interação entre o Sp1 e 

a nucleolina, causando o intercâmbio da atividade transcricional da nucleolina e do 

Sp1 (182). Os efeitos da substituição do alelo do SNP na expressão de leptina, contudo, 

permanecem por ser melhor elucidados. 

Nas crianças e adolescentes avaliados neste trabalho, o genótipo GC/CC do 

rs8179183 associou-se ao maior percentil de PAD (71,1 ± 19,3 vs. 62,2 ± 22,8; p = 

0,012) em meninos pré-púberes e, o diplótipo 7 (AAG/AGG), caracterizado pela 

presença do alelo ancestral em homozigose do rs1137100 (AA) e rs8179183 (GG) e 

heterozigose do rs1137101 (AG) foi relacionado ao menor percentil de PAD (54,7 ± 

24,5 vs. 66,2 ± 20,6; p = 0,003) em meninos, sugerindo, portanto, o efeito de risco 

conferido pela presença do alelo polimórfico dos SNPs. Os achados descritos na 

literatura concernem em sua maioria ao rs1137101 e apresentam-se divergentes dos 

resultados observados neste estudo ou constatam a falta de associação dos SNPs com 

a pressão arterial. 

No estudo caso-controle que avaliou a associação do rs1137101 com a HAS 

em 544 indivíduos hipertensos e 357 controles, evidenciou-se que portadores do alelo 

A apresentaram maior risco de HAS (OR = 1,549, IC 95% 1,031 - 2,036; p = 0,035) 

(186). Diferenças para o rs8179183 quanto aos níveis pressóricos não foram 

documentadas em homens obesos, ao passo que a homozigose para o alelo G do 

rs1137101 foi associada à menor pressão arterial, independentemente da idade e IMC 

(94). No Finnish Diabetes Prevention Study, pacientes de genótipo GG do rs1137101, 



79 

                                                                    DISCUSSÃO 

 

 

submetidos a um programa de intervenção direcionado à perda de peso, exibiram 

menor média da pressão arterial sistólica em comparação a portadores do alelo 

ancestral (83), denotando o efeito protetor do polimorfismo. Na avaliação de 284 

homens, documentou-se que os indivíduos de genótipo GG apresentaram menores 

valores médios na pressão arterial sistólica e diastólica (10,0 e 7,8 mmHg, 

respetivamente) e  foram menos frequentes no grupo de hipertensos, sugerindo que 

este polimorfismo exerça atividade protetora para a HAS (86) em divergência aos 

resultados obtidos no presente trabalho.  

Em trabalho que investigou em 103 adolescentes mexicanos a associação das 

três variantes do gene LEPR avaliadas no presente trabalho com a obesidade e a 

atividade simpática cardíaca, por meio de monitorização eletrocardiográfica, observou 

a relação do alelo ancestral do rs1137101 com o maior nível de leptina e maior 

atividade simpática cardíaca, sem efeito sobre a obesidade. Os autores sugerem que 

este SNP, favoreça parcialmente o aumento da atividade simpática pela elevação nos 

níveis de leptina, predispondo o indivíduo a alterações hemodinâmicas (187).  

A investigação dos efeitos de SNPs no gene LEPR sobre a leptinemia e a 

atividade simpática, avaliada pela da taxa de liberação (spillover) geral de 

noradrenalina em uma coorte de jovens normotensos, encontrou frequências 

significativamente maiores dos alelos polimórfico do rs8179183 e rs1137101 no grupo 

com excesso de peso, além da associação dos SNPs com níveis mais elevados de 

leptina e a menor taxa de spillover de noradrenalina, especialmente nos jovens com 

excesso de peso, Nestes indivíduos, a pressão arterial não diferiu e, a explicação para 

a menor ativação simpática mesmo diante da leptina mais elevada pode em parte ser 

atribuída pela resistência à ação da leptina nos indivíduos com o excesso de peso (188). 

A concentração de leptina plasmática correlaciona-se positivamente com o 

spillover aumentado de noradrenalina nos rins e ao aumento de sua atividade simpática 

que, por sua vez, está implicada na elevação da pressão arterial. Juntos, esses achados 

fornecem suporte para a hipótese de que o aumento da atividade simpática pela leptina 

participe do desenvolvimento e progressão do estado hipertensivo (49). 

Apesar das ações da leptina na redução da pressão arterial a curto prazo, como 

ocorre nos rins, onde atua diretamente aumentando a excreção renal de sódio e 

estimulando a produção de óxido nítrico, os efeitos pressores da leptina parecem 
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predominar (189). Para evidenciar o efeito da leptina sobre a pressão arterial 

decorrente da ativação simpática, foi demonstrado em modelo animal que a 

administração da leptina, mediante o bloqueio de receptores α e β adrenérgicos, não 

promoveu alteração dos níveis pressóricos, muito embora as ações da leptina sobre o 

a ingestão alimentar e controle de peso permaneceram. Após a interrupção da infusão 

de leptina, observou-se que todos os parâmetros avaliados retornaram aos níveis basais 

(51). Adicionalmente, a infusão crônica de leptina em camundongos não-obesos para 

níveis semelhantes de camundongos com obesidade, induz ao aumento pressórico 

significativo concomitantemente à redução na ingestão calórica (190, 191). Os 

resultados sugerem que a administração intracerebral de leptina aumenta, de forma 

dose dependente, os níveis de pressão arterial e frequência cardíaca, sendo consistentes 

com a participação da leptina no desenvolvimento da HAS (190, 191, 192).  

A HAS se desenvolve quando os rins não conseguem regular a natriurese 

corretamente, resultando em aumento da reabsorção tubular de sódio e retenção de 

líquidos (193). Outros fatores estão envolvidos no desenvolvimento da hipertensão 

pela obesidade, incluindo danos renais, ativação do sistema renina-angiotensina e 

compressão física dos rins (193, 194). A hiperleptinemia crônica contribui para a maior 

atividade simpática dos rins, muito embora também apresente efeitos nas glândulas 

adrenais, na musculatura cardíaca e via vasoconstrição periférica pode, em conjunto, 

causar elevação da pressão arterial. 

A atividade simpática é mediada centralmente pelas ações da leptina em 

neurônios localizados no hipotálamo ventromedial e dorsomedial (195). A ativação 

hipotalâmica mediada pela leptina do sistema melanocortina e em especial do MC4R, 

são fatores-chave no controle da obesidade e da pressão arterial. Camundongos com 

deleção do gene MC4R e, portanto, deficientes para o receptor, mesmo quando obesos, 

apresentam pressão arterial e frequência cardíaca diminuídas quando comparados a 

camundongos do tipo selvagem. A infusão crônica de leptina nos camundongos do 

tipo selvagem induz ao aumento pressórico paralelamente à diminuição da ingestão 

alimentar e perda de peso, não sendo estes efeitos observados nos camundongos com 

deleção do gene MC4R. Estes resultados reforçam a hipótese de que na deficiência de 
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um receptor funcional de melanocortina, os efeitos pressóricos da leptina são abolidos 

(196).  

  Na avaliação das crianças e adolescentes obesos, em relação aos parâmetros 

metabólicos, o genótipo GC/CC foi associado a maior glicemia tanto em meninas pré-

púberes (79,2 ± 10,0 vs. 73,6 ± 10,3 mg/dL; p = 0,021) quanto em meninos púberes 

(82,9 ± 8,3 vs. 79,1 ± 8,2 mg/dL; p = 0,018). Concomitantemente, as meninas com o 

diplótipo 14 (AGG/GGG) no gene LEPR apresentaram menor glicemia (71,6 ± 7,6 vs. 

79,4 ± 10,8 mg/dL; p = 0,004) e HOMA-IR (3,7 ± 2,8 vs. 5,1 ± 3,5; p = 0,045). O 

diplótipo 14 (AGG/GGG) é caracterizado pela heterozigose do rs1137100 (AG) e 

homozigose para o alelo ancestral do rs1137101 (GG) e rs8179183 (GG) e, o resultado 

corrobora com o possível efeito de risco conferido pelos SNPs com relação a estes 

parâmetros metabólicos. O número de casos do diplótipo 14, observado no grupo de 

obesos, entretanto, mostrou-se baixa. 

  Ressalta-se que nenhum dos polimorfismos demonstrou associação com o risco 

para glicemia de jejum alterada. É possível que a inconsistência na associação possa 

ter decorrido, em parte, devido à baixa frequência de crianças e adolescentes com 

hiperglicemia em nossa população – conforme discorrido anteriormente. 

  A relação de polimorfismos no gene LEPR com a alteração no metabolismo de 

carboidratos é documentada em estudo transversal de Aller et al. (2012) que 

investigaram a influência do rs8179183 em 76 pacientes com excesso de peso e 

diagnóstico de DHGNA. De forma concordante à observada em nosso estudo, 

demonstrou-se que o genótipo CC esteve relacionado à maior glicemia de jejum e 

HOMA-IR, conjuntamente a índices superiores de adiposidade, como a massa gorda e 

relação cintura-quadril (197). A presença do alelo polimórfico do rs1137100 e 

rs1137101 foi associada a maiores níveis de glicemia de jejum, colesterol total e LDL-

c ao passo que o rs1137100 esteve relacionado com a resistência à insulina em estudo 

do tipo caso-controle com pacientes hipertensos (186). Adicionalmente, a presença do 

alelo polimórfico no haplótipo do rs7799039 e do rs1137101, relacionou-se a ao maior 

nível de insulina e risco para obesidade (198). Em indivíduos com DM2, os portadores 

do alelo C exibiram média do HOMA-IR e leptina superiores aos homozigotos para o 

G que, por sua vez, apresentaram nível de adiponectina mais baixo (199) sugerindo, 

portanto, que o SNP esteja associado a um pior perfil metabólico. 
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Não obstante, de Luis et al. (2011) verificaram a falta de associação entre os 

genótipos do rs8179183 com a síndrome metabólica em 714 indivíduos obesos (200). 

Posteriormente, em estudo prospectivo do mesmo grupo de pesquisa, cujo objetivo foi 

examinar a influência do rs8179183 em 67 obesos não diabéticos (IMC 34,1 ± 5,1 

kg/m²) sobre a resposta a um programa de modificação do estilo de vida (constituído 

por prescrição de dieta hipocalórica e exercício físico), observou-se a redução de peso 

em todos os grupos ao final do estudo. Entretanto, nos obesos de genótipo GC/CC não 

foi verificada melhora dos níveis pressóricos e redução da leptina, sugerindo que o 

polimorfismo exerce possível efeito desfavorável sobre pressão arterial (95). 

Apesar de não ter sido visualizada em nossa amostra a variação dos níveis de 

leptina entre os SNPs no gene LEPR, são documentados na literatura estudos que 

evidenciam a correlação existente entre a leptina e insulina. Num trabalho que avaliou 

prospectivamente em indivíduos hiperleptinêmicos os componentes da síndrome 

metabólica que poderiam ser afetados por esta condição, os pesquisadores constataram 

que o aumento da leptina foi relacionado ao nível de insulina mais elevado e 

intolerância à glucose, sugerindo que a leptina influencia a homeostase desses 

componentes por meio de mecanismos independentes da obesidade (201).  

Trabalhos experimentais demonstram o papel fisiológico da leptina como um 

inibidor da secreção de insulina. In vitro, altas concentrações de leptina reduzem a 

secreção de insulina em células β pancreáticas de camundongos ob/ob (202). Em 

outras condições, a insulina aumenta a expressão do mRNA da leptina, denotando a 

existência de um mecanismo de feedback negativo entre a leptina e insulina (203). A 

leptina, por sua vez, demonstrou ser capaz de modular a atividades da insulina em 

adipócitos e também no musculo esquelético (203). A ativação da proteína quinase 

ativada por adenosina monofosfato (AMPK) regula em tecidos periféricos as vias 

metabólicas que resultam na captação e oxidação de glicose, inibição da síntese de 

ácidos graxos no fígado e nos adipócitos e da glicogênese. Resultados provenientes de 

estudos em modelos animais e humanos sugerem que a atividade da leptina no 

estímulo à oxidação de ácidos graxos no músculo esquelético esteja prejudicada na 

obesidade (204).  

Adicionalmente, a leptina e a insulina apresentam ações centrais sobre a 

regulação da homeostase energética. A insulina atua centralmente no hipotálamo por 
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meio da ligação com o seu receptor (IRS), ativando as cascatas de sinalização 

intracelular via o IRS e a fosfatidilinositol 3-quinase (PI3K) (205). Esta via de 

sinalização desempenha um papel eminente no controle da homeostase energética, 

uma vez que, não somente a insulina mas também a leptina podem ativar a via de 

sinalização IRS/PI3K. O bloqueio da ativação da PI3K em camundongos acarreta em 

prejuízos às ações da insulina e da leptina e inibe os sinais anorexígenos, levando 

consequentemente à hiperfagia (206, 207). 

Paralelamente, indivíduos obesos apresentam maior recrutamento de 

macrófagos no tecido adiposo, associado ao aumento de citocinas pró-inflamatórias 

como o TNF-α, IL-6 e a IL-12 (54). Evidências sugerem que os infiltrados de 

macrófagos em conjunto à alteração do tecido adiposo como secretor de leptina, 

favoreçam a deposição ectópica de triglicerídeos no fígado, músculo esquelético e 

outros tecidos, contribuindo para aumento da resistência à insulina e desenvolvimento 

de DM2 (54, 208, 209). 

Quanto à avaliação dos polimorfismos no gene LEPR sobre o perfil lipídico em 

nosso estudo, o risco aumentado para hipertrigliceridemia foi conferido pela presença 

do alelo G do rs1137100 (OR= 1,926; IC 95% 1,010 – 3,673; p= 0,047) e rs1137101 

(OR = 2,039; IC 95% 1,057 – 3,931; p = 0,033) em meninas. A presença do alelo C 

do rs8179183, relacionou-se ao maior colesterol total (173,8 ± 29,1 vs. 157,9 ± 34,1 

mg/dL; p = 0,030), LDL-c (108,5 ± 25,0 vs. 94,6 ± 28,9 mg/dL; p = 0,025) e à 

tendência a triglicérides mais elevado (p = 0,055) em meninos púberes. Na comparação 

entre os diplótipos no gene LEPR, verificou-se entre as meninas com o diplótipo 9 

(AAG/GGG) valores mais elevados de triglicérides (120,8 ± 45,6 vs. 104,4 ± 44,4 

mg/dL; p = 0,042) concomitantemente à tendência para ao HDL-c mais baixo (p = 

0,067). As meninas com o diplótipo 2 (AAC/AAG), por sua vez, exibiram menor nível 

de triglicérides (84,7 ± 31,6 vs. 109,8 ± 45,6 mg/dL; p = 0,002). Estes achados, 

denotam um possível risco exercido pelo diplótipo 9 (AAG/GGG) em virtude da 

heterozigose dos SNPs rs1137100 (AG) e rs1137101 (AG). É interessante observar 

que para o diplótipo 2 (AAC/AAG), a homozigose do alelo ancestral do rs1137100 

(AA) e rs1137101 (AA) e a heterozigose do rs8179183 (GC) parece acarretar num 

efeito favorável para o menor nível de triglicérides e pode explicar em parte, a 
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significância estatística marginal (p = 0,055) observada na comparação deste 

parâmetro entre os meninos de genótipo GG e GC/CC do rs8179183. 

A literatura sobre os efeitos dos polimorfismos no gene LEPR em relação ao 

metabolismo lipídico e, especialmente, sobre as concentrações de triglicérides e HDL-

c são pouco documentadas. Os trabalhos, majoritariamente, concernem ao SNP 

rs1137101 e a associação dos polimorfismos exibe resultados controversos. 

De forma concordante ao observado em nosso trabalho, em estudo caso-

controle envolvendo 326 adultos foi demonstrada a relação entre o alelo polimórfico 

do rs1137100 com o aumento do nível de colesterol total e triglicérides, sugerindo que 

o polimorfismo propicie um risco maior para o perfil lipídico aterogênico (210). No 

trabalho de Saukko et al. (2010) que teve como objetivo avaliar em 526 indivíduos de 

meia-idade as associações entre os SNPs no gene LEPR com fatores de risco para 

aterosclerose, como a dosagem de lípides e a espessura da camada íntima-média de 

carótidas, observaram que os SNPs rs1137100 e rs1137101 foram associados à 

aterosclerose precoce independentemente da adiposidade (85).  

A investigação do rs1137101 com a obesidade, parâmetros lipídicos e 

resistência à insulina em 200 indivíduos obesos e grupo controle, não evidenciou haver 

diferenças em relação à adiposidade, porém a homozigose para o alelo G relacionou-

se nos obesos ao maior nível de colesterol total e LDL-c (211). Em trabalho composto 

por 644 indivíduos que examinou a influência do rs1173101 sobre a hiperlipidemia 

combinada familiar, identificou que os portadores do alelo G apresentaram um risco 

1,6 maior para a condição quando comparados aos homozigotos para o alelo A (212). 

Contrariamente, a investigação da influência do rs1137101 como fator de risco 

para a obesidade em indivíduos saudáveis, encontrou que portadores do alelo A 

apresentaram nível mais elevados de triglicérides após ajuste para fatores de confusão 

(idade, gênero e IMC). O polimorfismo não foi associado à obesidade e os autores 

inferem que o SNP poderia predispor indivíduos saudáveis a alterações metabólicas 

independentemente do excesso de peso (213). Analogamente, em trabalho que avaliou 

251 adultos saudáveis foi documentado que homens com o genótipo GG apresentaram 

valores de triglicérides 27% menor em comparação aos indivíduos de genótipo AA. 

Adicionalmente, os homozigotos para o alelo G exibiram menor colesterol total e 

LDL-c (214). 
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No presente trabalho, a presença do alelo A do rs7799039 no gene LEP foi 

associada ao maior nível de colesterol total e leptina nas meninas pré-púberes. 

Crescenti et al. (2013) em estudo que avaliou em indivíduos com hipercolesterolemia 

os efeitos de consumo de fibra solúvel sobre marcadores de risco cardiovascular e a 

influência de polimorfismos em genes relacionados às vias do controle do apetite e 

saciedade, visualizaram que o efeito benéfico da ingestão de fibras na redução da 

concentração de colesterol total mostrou-se variável de acordo com os genótipos do 

polimorfismo rs7799039 e sugerem que o SNP possa prejudicar os efeitos periféricos 

da leptina no metabolismo do colesterol (215). 

A concentração da leptina plasmática demonstra estar positivamente 

correlacionada com a adiposidade e possivelmente exerce influência sobre fatores de 

risco clássicos para a aterosclerose (216). A hiperleptinemia está associada com a 

maior calcificação de artérias coronarianas (217), agregação plaquetária (218) e o 

acúmulo de ésteres de colesterol em células espumosas (219). Além disso, os níveis 

aumentados de leptina semelhantes aos observados nos indivíduos obesos 

demonstraram aumentar o risco para a trombose (220). 

O tecido adiposo afeta o metabolismo dos triglicerídeos pela produção de 

leptina e adiponectina, além de enzimas como a lipase lipoprotéica e proteína de 

transferência de colesterol esterificado (CETP). A importância da leptina na regulação 

dos níveis de lipídios é visualizada em indivíduos com lipodistrofia, que tipicamente 

apresentam maior distribuição de gordura central e em menor proporção, tecido 

adiposo subcutâneo. Estes indivíduos sofrem de hipertrigliceridemia e resistência à 

insulina, bem como menor leptinemia (221).  

A maioria dos pacientes obesos, não obstante, apresenta níveis elevados de 

leptina. Porém, devido à resistência à ação da leptina ocorrem disfunções no tecido 

adiposo que podem induzir a anormalidades no metabolismo lipídico, como a 

hipertrigliceridemia – decorrente do aumento da produção hepática de lipoproteínas 

de muito baixa densidade (VLDL-c) e redução da hidrólise de triglicérides – aumento 

de partículas de LDL-c pequenas e densas, além do baixo nível de HDL-c, estando 

todos esses fatores em conjunto associados ao desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares (222). 
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Em nosso estudo, meninas púberes portadoras do alelo C do rs8179183 

apresentaram maior RCE (0,67 ± 0,09 vs. 0,66 ± 0,08; p = 0,031) quando comparadas 

às de genótipo GG. Trabalhos que avaliam a participação dos polimorfismos nos genes 

LEP e LEPR com parâmetros de distribuição de gordura corporal, contudo, são 

limitados.  

A investigação de Wauters et al. (2001) acerca dos efeitos de polimorfismos 

no gene LEPR sobre o padrão de distribuição de gordura em 280 mulheres com excesso 

de peso pré e pós-menopausa, observaram associação do alelo C do rs8179183 à maior 

circunferência do quadril e gordura subcutânea no grupo de mulheres pós-menopausa. 

As portadoras do alelo A do rs1137101, por sua vez, exibiram maior quantidade de 

gordura abdominal, sugerindo a influência desses polimorfismos na distribuição de 

gordura (223). Por outro lado, Heo et al. (2002) ao analisarem dados de 3.263 

indivíduos provenientes de nove estudos relativos ao gene LEPR, não verificaram 

evidências a respeito da associação entre os polimorfismos no gene com medidas de 

IMC e de composição corporal (88). 

No presente trabalho, os três polimorfismos avaliados no gene LEPR não se 

mostraram associados a diferentes níveis de leptina. A documentação na literatura 

relativa à influência dos polimorfismos em consideração à leptinemia apresenta 

controvérsias e a associação inconsistente é descrita em diversos estudos (82, 85, 94, 

223, 224, 225). Adicionalmente, as diferenças nos parâmetros antropométricos, 

clínicos e metabólicos observadas ao se comparar os indivíduos de diferentes 

genótipos para cada SNP, apresentou-se distinta entre os gêneros. Foram visualizadas 

diferenças entre medidas antropométricas, como a RCE, assim como de parâmetros 

metabólicos, tais como a pressão arterial, glicemia e lípides. Bender et al. (2011) numa 

metanálise que investigou as variantes no gene LEPR com o excesso de peso discorre 

que o gênero consiste como um fator de modificação significativo na visualização do 

efeito dos polimorfismos sobre desfechos como a obesidade e comorbidades e, 

portanto, a estratificação da amostra por gênero pode ser recomendável para estes 

estudos de associação. Corroborando com esta recomendação, Magi et al. (2010) 

observaram risco conferido pelo rs1137101 sobre a adiposidade apenas em meninas, 

porém não em meninos (226), enquanto a visualização do efeito deste SNP sobre o 

excesso de peso em adultos foi verificada também no gênero feminino (227). 
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O gene LEPR é altamente polimórfico sendo os três polimorfismos avaliados 

neste estudo localizados em regiões que codificam o domínio extracelular do ObR e 

que, portanto, poderiam afetar os domínios de ligação de todas as isoformas do 

receptor (228). Apesar de relativamente explorados em estudos de associação com a 

obesidade e alterações metabólicas, apresenta-se escassa a literatura acerca da 

alteração funcional que os polimorfismos no gene LEPR poderiam conferir.  

Até o momento, os estudos existentes são inconsistentes com a alteração na 

funcionalidade do ObR causada pelos SNPs (229). Stefan et al. (2002) descrevem a 

associação do polimorfismo rs1137101 à menor capacidade de ligação da leptina à 

isoforma solúvel de seu receptor (ObRe) no plasma. Apesar de não estar bem 

estabelecido o funcionamento do ObRe, especula-se que a modificação causada pelo 

rs1137101 poderia contribuir para a resistência às ações da leptina no organismo (230). 

Em estudo que avaliou os efeitos biológicos do rs1137101, entretanto, não foram 

observados efeitos do polimorfismo na composição corporal ou gasto energético em 

camundongos alimentados com dietas de diferente conteúdo lipídico. Na análise in 

vitro, o SNP não afetou a sinalização da leptina avaliada por meio da ativação da 

STAT3. Os autores concluem que seja pouco provável que o polimorfismo 

desempenhe um papel significativo na regulação da obesidade (231). 

Em nossa população, os polimorfismos não mostraram associação à CAP. 

Contudo, o SNP rs7799039 no gene LEP demonstrou ser possivelmente importante na 

regulação dos níveis de leptina e no risco para obesidade, enquanto os SNPs no gene 

LEPR mostraram-se associados ao maior risco cardiometabólico.  

Deve ser considerada entre as limitações do presente trabalho, o tamanho e a 

complexidade étnica da população estudada e o número de polimorfismos analisados. 

Adicionalmente, a CAP foi avaliada por meio de questionário desenvolvido para o 

rastreamento de sintomas relacionados ao TCAP e não propriamente para o seu 

diagnóstico. É interessante salientar, entretanto, que estudos de associação que avaliem 

a influência de polimorfismos sobre transtornos alimentares em crianças e 

adolescentes apresentam-se escassos na literatura, sendo este o primeiro estudo de que 

se tem conhecimento a avaliar os polimorfismos nos genes LEP e LEPR e a compulsão 

alimentar periódica em população latino-americana. 
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Por final, destaca-se que o estudo de associação de polimorfismos com 

transtornos alimentares e a obesidade são complexos de serem avaliados uma vez que 

os efeitos promovidos por cada polimorfismo são em grande parte sutis (232), 

conferindo na realidade pequeno risco no desenvolvimento do fenótipo em questão e 

a observação de sua verdadeira influência é dificultosa, decorrente da influência muito 

heterogênea do ambiente. 
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6.  CONCLUSÃO 

 

 Os polimorfismos rs7799039 no gene LEP e rs1137100, rs1137101 e 

rs8179183 no gene LEPR não estão associados à compulsão alimentar periódica em 

crianças e adolescentes obesos; 

 

  Crianças e adolescentes obesos com a compulsão alimentar periódica possuem 

maior adiposidade e um pior perfil metabólico e a compulsão alimentar periódica é 

mais frequente em meninas obesas do que em meninos obesos; 

 

 Os polimorfismos rs1137100 e rs1137101 no gene LEPR estão associados ao 

risco aumentado para a hipertrigliceridemia em meninas; 

 

 O polimorfismo rs7799039 no gene LEP está associado ao maior nível leptina 

e colesterol total em meninas e à maior glicemia em meninos; 

 

 O polimorfismo rs8179183 no gene LEPR está associado ao maior risco 

cardiometabólico, implicando na relação cintura-estatura e glicemia mais elevadas 

em meninas e no maior percentil de pressão arterial diastólica, glicemia, colesterol 

total e LDL-colesterol em meninos; 

 

 Os diplótipos dos polimorfismos rs1137100, rs1137101 e rs8179183 no gene 

LEPR estão associados ao maior risco cardiometabólico pela glicemia, HOMA-IR e 

triglicérides mais elevados e ao HDL-colesterol mais baixo em meninas e ao maior 

percentil de PAD em meninos; 

 

 O polimorfismo rs7799039 no gene LEP confere risco aumentado para 

obesidade e o rs1137100, rs1137101 e rs8179183 no gene LEPR não estão associados 

à obesidade. 
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7.  ANEXOS 

 

Anexo A - Carta de aprovação da comissão de ética para análise de projetos de 

pesquisa (CAPPEsq) do HC-FMUSP 
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Anexo B - Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 
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Anexo B - Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) - Continuação 
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Anexo B - Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) - Continuação 
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Anexo C - Questionário da escala de compulsão alimentar periódica (ECAP) 
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Anexo C - Questionário da escala de compulsão alimentar periódica (ECAP) - 

Continuação 
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Anexo D – Protocolo para coleta de amostra de saliva Oragene DNA G-500® 
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