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RESUMO 

EUCLYDES-COLOVATI, V.L.V. Relação das concentrações de adiponectina, leptina e 

zinco-α-2-glicoproteína no cordão umbilical com a composição corporal de lactentes nos 

4 primeiros meses de vida, 2014. 80f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

A obesidade, caracterizada pelo excesso de tecido adiposo (TA), é uma doença epidêmica 

com crescente prevalência desde a infância. Os primeiros meses de vida são considerados 

críticos para o desenvolvimento humano devido a relação com repercussões duradouras na 

fisiologia do organismo. O TA tem sua formação desde a fase fetal e secreta inúmeras 

citocinas relacionadas com a obesidade. Destacam-se neste âmbito: a adiponectina, associada 

à sensibilidade a insulina; a leptina, pela sua interação com o dispêndio energético e a zinco-

α-glicoproteína (ZAG) devido à ação moduladora na expansão do TA. Conhecendo-se a 

importância da ação destas citocinas e a relevância dos primeiros meses de vida sobre a saúde 

do indivíduo, o objetivo deste estudo do tipo coorte foi analisar as concentrações de 

adiponectina, leptina e ZAG do cordão umbilical e relacionar com a composição corporal de 

lactentes do nascimento ao 4º mês de vida. As citocinas foram determinadas no sangue do 

cordão umbilical por ELISA. A composição corporal foi avaliada mensalmente pelo PEA 

POD® (Infant Body Composition, Cosmed, USA). Realizou-se análise de variância 

(ANOVA) para comparações de médias das variáveis qualitativas. A análise de regressão 

linear múltipla foi utilizada para determinar a relação entre as citocinas e a composição 

corporal. A adiponectina se associou inversamente com o percentual de gordura no 1º mês de 

vida em lactentes não alimentadas por leite materno. A leptina mostrou associação positiva 

com o percentual de massa gorda ao nascimento para o sexo feminino (R²=0,29; P=0.001), 

porém essa associação não se manteve significante após o primeiro mês de vida. No modelo 

final estratificado por sexo, a ZAG foi a única variável analisada que explicou o percentual de 

gordura no 3º mês (R²=0,21; P=0,003) e no 4º mês de vida (R²=0,14; P=0,03) para o sexo 

feminino. Os resultados desta investigação reforçam a possível influência positiva do papel da 

leptina no sangue do cordão umbilical no percentual de gordura ao nascimento e do papel da 

ZAG com influência negativa no percentual de gordura no 3º e 4º  meses de vida. 

 

Descritores: Percentual de massa gorda. Adiponectina. Leptina. ZAG. Lactentes.  
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ABSTRACT 

 

EUCLYDES-COLOVATI, V.L.V. Concentrations of adiponectin, leptin and zinc-α-2-

glycoprotein in the umbilical cord blood and body composition of infants in the first 4 

months of life, 2014.  80f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

Obesity, characterized by excess adipose tissue (AT), is an epidemic disease with increasing 

prevalence since childhood. The the first months of life are considered critical to human 

development because of the relationship with long-lasting effects on the physiology of the 

organism. The TA formation starts in fetal stage and secretes numerous cytokines related to 

obesity. Stand out in this context: adiponectin is associated with insulin sensitivity; leptin by 

its interaction with the energy expenditure and zinc-α-glycoprotein due to their modulating 

effects of the expansion of the TA. Knowing the importance of the action of these cytokines 

and the relevance of the first months of life on the health of an individual, the aim of this 

cohort study was to analyze the concentrations of adiponectin, leptin and ZAG cord and relate 

to body composition of children from birth to 4 months of life. Cytokines were assayed in the 

cord blood by ELISA. Body composition was assessed by the PEA POD ® (Infant Body 

Composition, Cosmed, USA) monthly. An analysis of variance (ANOVA) for mean 

comparisons of qualitative variables. A multiple linear regression analysis was used to 

determine the relationship between the cytokines and body composition. Adiponectin was 

inversely associated with the percentage of fat in the 1st month of life in infants not being 

breast fed. Leptin was positively associated with the percentage of fat mass at birth for 

females (R ² = 0.29), but this association did not remain after the first month of life. In the 

final model stratified by sex, ZAG was the only variable that explained analyzed the 

percentage of fat in 3 (R ² = 0.21) and 4 months (R ² = 0.14) for females. The results of this 

study reinforce the positive influence of the role of leptin in umbilical cord blood for the 

percentage of fat at birth and the role of ZAG with negative influence on the percentage of fat 

in the third and fourth months of life. 

 

Keywords:  Fat mass. Adiponectin. Leptin. ZAG. Infants. 
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1. INTRODUÇÃO 

A obesidade é uma doença caracterizada por um excesso de gordura corporal 

acumulada no tecido adiposo (TA), com implicações negativas para a saúde (OMS, 2002). 

Estudos epidemiológicos têm demonstrado que a obesidade é um importante fator de risco no 

desenvolvimento de doenças crônicas (DC) tais como doenças cardiovasculares (KANNEL 

et. al., 1976; GAAL et. al., 2006; STEGGER et. al., 2011), diabetes (WENTWORTH et. al., 

2012) e hipertensão (MATSUO et. al., 2011), além de fazer parte da síndrome metabólica 

(GOKULAKRISHNAN et. al., 2011).  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2005) a obesidade é considerada 

uma epidemia global que abrange os campos social, econômico e de saúde pública. De acordo 

com a OMS a projeção é de que, no mundo, 2,3 bilhões de adultos estarão com sobrepeso e 

mais de 700 milhões se tornarão obesos em 2015. No Brasil, desde 1970 os estudos mostram 

aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade na população adulta (IBGE, 2010). 

Atualmente observa-se essa tendência também em lactentes e adolescentes (IBGE, 2010). 

Essa situação merece atenção já que estudos recentes têm mostrado que a obesidade na vida 

adulta tem início nos primeiros anos de vida (LABAYEN et. al., 2011).  

Na infância, a obesidade é provavelmente um dos principais desafios do século XXI 

(IBGE, 2010; OMS, 2010), com consequências em curto prazo, como, por exemplo, o 

acometimento da diabetes e problemas psicossociais (DE NIET & NAIMAM, 2011; 

VUKOVIC et. al., 2012) e em longo prazo, como o aumento do número de indivíduos 

marginalizados, devido à incapacidade de se inserirem no mercado de trabalho pelas doenças 

associadas, além de elevado risco de morte (OMS, 2011; REILLY & KELLY, 2011; GUPTA 

et. al., 2012).  

Dados do Ministério da Saúde (2009) descrevem que as DC representaram 72% do 

total de óbitos registrados no Brasil. Dentre os óbitos por DC, 80,7% foram provocados por 

desfechos associados à obesidade, como as doenças cardiovasculares, câncer, doença 

respiratória crônica e diabetes, com implicações em consideráveis custos para a saúde pública.  

Concomitante à alta prevalência da obesidade, a esperança de vida ao nascer e a 

expectativa de vida da população também tem mostrado tendência de ascensão para os 

próximos anos (IBGE, 2009). Essas projeções permitem observar que o maior tempo de vida 

poderá vir associado com a presença de DC e consequentemente menor qualidade de vida. 

Esse cenário, impactante sobre a saúde pública, mostra a necessidade de se conhecer os 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wentworth%20JM%22%5BAuthor%5D
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mecanismos que levam a instalação precoce da obesidade na população. Nesse sentido, 

estudos têm sido realizados para a compreensão dos mecanismos fisiopatológicos no 

desenvolvimento humano que possam estar envolvidos na gênese da obesidade (SCHERER, 

2006; FAIN et. al., 2010; MRACEK et. al., 2010). 

 

1.1 Programação da obesidade no período fetal e pós-natal  

O estado nutricional adequado é imprescindível para equilibrar as funções orgânicas 

em qualquer fase da vida. Entretanto, algumas fases como o período fetal e pós-natal são 

consideradas críticas para o processo saúde/doença na vida adulta, por apresentarem intensas 

mudanças fisiológicas (ARMITAGE, 2005; SILVEIRA et. al., 2007). 

No final do século XX pesquisadores questionaram se apenas fatores hereditários eram 

suficientes na modulação da fisiologia e do metabolismo do organismo (Barker et. al., 1989). 

O termo “programação metabólica” explica em parte esse questionamento, pois descreve o 

fenômeno biológico que ocorre durante o processo de desenvolvimento, onde um insulto ou 

estímulo fisiológico ou ambiental provocariam repercussões duradouras na fisiologia, 

estrutura e funções do organismo. Nesse sentido existem evidências de que a obesidade 

parece se desenvolver no início da vida (LUCAS, 1991; SRINIVIVASAN et. al., 2003; 

ISMAIL-BEIGI et. al., 2006, GNIULLI et. al., 2008).  

Fatores fisiológicos, mecânicos e ambientais ocorridos ainda na vida intrauterina 

podem perturbar o processo de divisão e diferenciação celular, levando a alterações das vias 

normais de maturação de órgãos e tecidos (LANGLEY-EVANS & MCMULLEN, 2009). O 

terceiro trimestre gestacional é um importante período de programação do TA (WELLS et. 

al., 2007).  

Estudos que envolvem programação metabólica têm encontrado resultados que 

fortalecem a hipótese da relação entre ambiente hostil no início da vida e a capacidade de 

programar adaptações no metabolismo, com repercussões tanto na infância como na vida 

adulta (MANTZOROS et. al., 2011). A hiperplasia e hipertrofia do TA, por exemplo, ocorre 

no intuito do organismo aumentar suas reservas energéticas preparando-se para condições 

ambientais desfavoráveis. No entanto, apesar desta importante estratégia de sobrevivência, 

essa programação desencadeia um desequilíbrio endócrino importante (GAO et. al., 2010). 
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O TA tem como principal função armazenar o excesso de energia corporal, sendo a 

capacidade desse armazenamento energético virtualmente ilimitada e resultante do aumento 

das reservas de cada adipócito (lipogênese favorecida em relação à lipólise) e da replicação e 

diferenciação de pré-adipócitos (BING et. al., 2010). Entretanto, o aumento exacerbado dessa 

reserva energética é prejudicial ao organismo; evidências têm mostrado que um acúmulo 

excessivo de gordura, principalmente centralizada, leva a ativação de vias pró-inflamatórias 

(GAO et. al., 2010; CLEMENTE POSTIGO et. al., 2011). O processo inflamatório na 

obesidade é caracterizado como de baixo grau e crônico, representando uma ligação 

patogênica crítica entre a obesidade e o desenvolvimento de doenças multifatoriais, como 

diabetes tipo 2 e síndrome metabólica. (HAUSMAN, 1985; KERSHAW & FLIER, 2004; 

LEHR et. al., 2012). 

O armazenamento energético, no entanto, é apenas umas das funções do TA. Este 

pode ser considerado um verdadeiro órgão dotado de intensa atividade endócrina e 

metabólica. A descoberta da leptina evidenciou a participação ativa do TA no controle do 

dispêndio energético e do apetite, por meio de seus efeitos sobre o sistema nervoso simpático 

e função cardiovascular (TRYHUM & BEATTIE, 2001; SCHERER, 2006). Atualmente, 

sabe-se que o TA secreta uma enorme diversidade de moléculas sinalizadoras e mediadoras, 

denominadas adipocinas ou citocinas, que permitem a comunicação com outros tecidos do 

organismo e possuem papel importante na obesidade  e em diversos processos fisiológicos 

(KERSHAW & FLIER, 2004; SCHERER, 2006; LEHER, 2012). 

As citocinas estão envolvidas na homeostasia energética, sensibilidade à insulina, 

resposta do sistema imune, doença cardiovascular e na regulação do TA (HAVEL, 2004; 

HANSSON et. al., 2011). Em relação à obesidade tem-se destacado algumas citocinas, dentre 

elas: 1) adiponectina, 2) leptina e 3) zinco-α2-glicoproteína (ZAG ou AZGP1). Abaixo as 

principais características de cada uma: 

1) Adiponectina: proteína abundante no plasma, sintetizada em grande parte pelo 

tecido adiposo, tem ação importante no metabolismo dos lipídios e da glicose (YAMAUCHI 

et. al., 2002), porém  tambem está associada à proteção contra eventos cardiovasculares 

devido a sua ação inibidora da disfunção endotelial, além de possuir propriedades 

antiaterogênica, antidiabética e anti-inflamatória (LAU et. al., 2005; GAAL et. al., 2006; 

CEPERUELO-MALLAFRÉ et. al., 2009). Assim como a ZAG, a adiponectina em seres 

humanos possui a característica de downregulation na obesidade, sendo o mRNA dessas 

adipocinas preferencialmente encontrado nas células de gordura (BAO et. al., 2005; 
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MARRADES et. al., 2008). Mracek et. al. (2010) isolaram adipócitos humanos e encontraram 

relação positiva entre mRNA de ZAG e mRNA de adiponectina, sendo que a presença de 

ZAG aumentou a produção de adiponectina. Marrades et. al. (2008) observaram relação 

positiva entre a expressão de ZAG e adiponectina, e relação negativa com os níveis de leptina 

e circunferência da cintura em indivíduos obesos. A hipoadiponectinemia parece ser um 

resultado da disfunção do TA na obesidade e se relaciona positivamente com a gordura 

visceral (KISHIDA et. al., 2011). Por outro lado, Rausmussen et. al. (2006) mostraram que a 

perda de peso foi capaz de promover aumento da expressão gênica dos receptores da 

adiponectina associada a uma melhora da sensibilidade à insulina. 

2) Leptina: proteína primariamente produzida pelo tecido adiposo, porém é também 

produzida por outros tecidos, como a placenta durante o desenvolvimento.  A leptina tem sido 

associada como mediadora do peso corporal devido ao seu papel regulador no controle do 

apetite (ZHANG et. al., 1994). No entanto, apesar desse papel homeostático no metabolismo, 

tem sido observada em obesos uma resistência hipotalâmica à leptina, que leva a um quadro 

de hiperleptinemia (SCHWARTZ & NISWENDER, 2004). Apesar dessa resistência, os 

tecidos do coração e a parede vascular continuam permeáveis à sua entrada. Os altos índices 

de leptina circulantes nesses tecidos estão associados à alteração da ativação de óxido nítrico, 

ao estresse oxidativo e alterações no endotélio; com efeito inverso ao da adiponectina 

(BELTOWSKY, 2006; FANTUZZI & MAZZONE, 2007; MARTIN et. al., 2008). A leptina 

também estimula diretamente a proliferação e ativação dos monócitos e linfócitos T, por essas 

características tem sido considerada uma citocina pró-inflamatória (MARTÍN-ROMERO et. 

al., 2000; KONSTANTINIDIS et. al., 2009). 

3) ZAG: Isolada do plasma humano na década de 60 e posteriormente se tornou 

reconhecida como citocina (BURGI & SCHMID, 1961, BING et. al., 2004). Semelhante à 

família do Complexo Principal de Histocompatibilidade (MHC) classe I, a ZAG tem um sulco 

apical hidrofóbico, conformação molecular sinalizadora quanto à sua função no metabolismo 

dos lipídios (SANCHEZ et. al., 1999). Possui função biológica bem heterogênea, sendo 

associada a alguns tipos de câncer, caquexia, inibição do ciclo celular, síntese de melanina, 

sistema imune, adesão celular, atividade da ribonuclease e fertilização (FREIJE et. al., 1991; 

RUSSEL & TISDALE, 2005). Porém, sua ação mais estudada atualmente é no TA, onde seus 

genes são expressos nos adipócitos viscerais e subcutâneos, e regulam a expansão desse 

tecido através de uma ação lipolítica sobre os adipócitos (BING et. al., 2010). O mecanismo 

ainda não foi elucidado, mas parece que a ZAG estimula a lipólise através da interação com 
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beta-receptores adrenérgicos (HIRAI, 1998; BING et. al., 2010). Em ratos, a administração de 

ZAG causou uma perda de peso significativa e aumento da atividade da proteína 

desaclopadora 1 no TA marrom, sugerindo o aumento de gasto energético (RUSSEL et. al., 

2004). Anteriormente, Hirai et. al. (1998) já haviam observado que após administração da 

ZAG em ratos houve lipólise através da ativação da adenilato ciclase nas membranas 

plasmáticas dos adipócitos de uma forma guanosina-trifosfato dependente. Evidências 

recentes em humanos têm mostrado relação inversa entre adiposidade e presença da ZAG, o 

que ratifica a importância de estudar o seu envolvimento na obesidade (CEPERUELO-

MALLAFRÉ et. al., 2009; GONG et. al., 2009; SELVA et. al., 2009, MRACEK et. al., 

2010). Além disso, níveis de expressão elevados de ZAG, tanto no tecido adiposo subcutâneo 

(SAT) quanto no tecido adiposo visceral (VAT), estão relacionados com melhores perfis 

clínicos e metabólicos, com menor risco para o surgimento de eventos cardiovasculares 

(CEPERUELO-MALLAFRÉ et. al., 2009). Para observar a ação da ZAG de acordo com a 

variação de peso, Gong et. al. (2009) administraram a camundongos uma dieta hiperlipídica e 

observaram menor nível sérico de ZAG, com redução de 32% comparados aos alimentados 

por dieta controle. 

De acordo com o conceito de programação, pesquisas apontam que alterações 

metabólicas no início da vida podem estar relacionadas com o surgimento da obesidade, e 

nesse sentido as adipocinas parecem desempenhar importante papel nesse processo (BRIANA 

& MALAMITSI-PUCHNER, 2010). A expansão do TA acarreta alterações na secreção de 

diversas citocinas com implicações negativas para a saúde (LEHR et. al., 2011). No entanto, 

apesar de amplamente estudados em adultos, as pesquisas associando a ação das adipocinas e 

seu papel em períodos críticos da vida ainda são escassos e a maior parte deles avaliam 

apenas o peso ao nascer (para resumo, ver Tabela 1 e 2). Embora todos os mecanismos que 

envolvam o desenvolvimento humano não sejam completamente conhecidos, há evidências de 

que essas moléculas sinalizadoras interferem na interface materno-fetal desde a implantação 

do embrião até o final da gestação (MITCHEL et. al., 2005).  
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Tabela 1. Resumo das principais ações da adiponectina, leptina e ZAG relatadas ao 

nascimento e na idade adulta. 
 

Citocina 
Relação com a composição corporal 

Ao nascimento Adulto 

Adiponectina 

 Relação positiva com o PN e leptina.  

 Possível papel no crescimento fetal. 

 feedback negativo com o tamanho do 

adipócito. 

 Homeostasia de lipídios e glicose. 

 Reduz produção de TNF-α e IL-6.  

 Expressão aumentada na presença de 

ZAG. Está reduzida na obesidade 

Leptina 

 Relação positiva com o PN e 

adiponectina.  

 Possível papel no crescimento fetal 

 Regulação de depósitos energéticos.  

 Ação pró-inflamatória e moduladora 

imunológica. 

 Controle do apetite.  

 Está aumentada na obesidade. 

Zinco-α2-

glicoproteína 

(ZAG) 

 Relação positiva com massa magra, 

 peso ao nascimento e idade gestacional. 

 Reguladora do TA através de ação 

lipolítica sobre os adipócitos.  

 Expressão aumentada na presença de 

adiponectina e reduzida na presença de 

leptina e TNF- α.  

 Está reduzida na obesidade. 

Fonte: Ceperuelo-Mallafré et. al.. (2009), Mantzoros et. al.. (2009), Bing et. al.. (2010), Fain et. al.. (2010), Al-Daghri et. al.. 

(2011), Lehr et. al.. (2011). 



    
 

Tabela 2 - Trabalhos publicados na base de dados Pubmed nos últimos 10 anos relacionando as concentrações séricas das citocinas 
adiponectina, leptina e ZAG do cordão umbilical com parâmetros antropométricos (PN e IMC) ou de composição corporal (% massa 
gorda) de lactentes nascidas a termo. 

Autores 
Tipo de 

estudo 

País de 

origem 

Amostra 

(n) 

Parâmetro analisado 
Adiponectina 

(P) 

Leptina 

(P) 

ZAG 

(P) 
PN IMC 

% massa 

gorda 

Dawczynski et. al., 2014 Transversal Alemanha 23 x     0,012 NA NA 

Kaar et. al., 2014 Coorte EUA 109   x   NA 0,005 NA 

Tsai et. al., 2014 Transversal Taiwan   x     NA 0,006 NA 

Walsh et. al., 2014 Transversal Irlanda 574 x     NA 0,004 NA 

Tennekoon et. al., 2014 Transversal Sri Lanka 110 x     NA <0,001 NA 

Josefson et. al., 2014 Transversal EUA 61     x 0.04 <0,001 NA 

Comasco et. al., 2013 Coorte Suécia         ns <0,001 NA 

Karakosta et. al., 2013 Coorte Grécia 638 x     NA NA NA 

Palcevska-Kocevska et. al., 

2012 
Transversal Macedônia 110 x x   <0,01 <0,01 NA 

Naaf et. al., 2012 Transversal Espanha 207 x     NA NA <0,05 

Nakano et. al., 2012 Transversal Japão 56 x x   0,043 NA NA 

Martos-Morenos et. al., 2009 Coorte Espanha 91 x     ns <0,001 NA 

        Continua 
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Autores 
Tipo de 

estudo 

País de 

origem 

Amostra 

(n) 

Parâmetro analisado 
Adiponectina 

(P) 

Leptina 

(P) 

ZAG 

(P) 
PN IMC 

% massa 

gorda 

Mantzoros et. al., 2009 Coorte EUA 588 x     <0,001 0,002 NA 

Inoue et. al., 2008 Transversal Japão 135 x     0,045 0,015 NA 

Takaya et. al., 2007 Transversal Japão 65 x     NA 0,005 NA 

Weyermann et. al., 2006 Transversal Alemanha 709 x     <0,001 <0,001 NA 

Mazaki-Tovi et. al., 2005 Transversal Israel 81 x     ns <0,001 NA 

Kotani et. al., 2004 Transversal Japão 59 x x   0,005 -  NA 

Tsai et. al., 2004 Transversal Taiwan 226 x     <0,001 <0,001 NA 

Sivan et. al., 2003 Transversal Israel 51 x     <0,02 <0,001 NA 

*NA: Não Avaliado Conclusão 



    
 

No ano de 2003, a adiponectina foi dosada a partir do sangue do cordão umbilical pela 

primeira vez (SIVAN et. al., 2003). Os resultados desse estudo sugerem que a adiponectina  

encontrada no sangue do cordão umbilical está mais relacionada à produção endógena do RN 

que de tecidos maternos ou placenta e que possivelmente tem participação no processo de 

desenvolvimento fetal. Ao contrário do que acontece na idade adulta, os níveis de 

adiponectina e leptina encontram-se positivamente relacionados. Uma das hipóteses para essa 

diferença de concentração da adiponectina entre adultos e lactentes é de que ela é controlada 

por um feedback negativo quanto ao tamanho do  adipócito. Recém-nascidos possuem menor 

massa gorda e prevalência de pequenos adipócitos no TA, diferente dos adipócitos 

encontrados em adultos obesos (SIVAN et. al., 2003; HIBINO et. al., 2004).  

A leptinemia do cordão umbilical aparentemente apresenta associação positiva com o 

peso da placenta e os índices de crescimento fetal, que inclui peso, altura, índice ponderal (IP) 

e adiposidade (HASSINK et. al., 1997; VARGARIGOU et. al., 1999). Em concordância com 

esses resultados, Mantozoros et. al. (2009) encontraram relação direta entre adiponectina e 

leptina com o peso ao nascer e inversa com o ganho de peso até os 6 meses de idade. Mazaki-

Tovi et. al. (2011) estudando o sangue do cordão umbilical observaram níveis de leptina e 

adiponectina reduzidos em lactentes pequenas para a idade gestacional (PIG), e uma relação 

inversa entre essas adipocinas e o peso corporal e IMC quando essas lactentes atingiram 1 ano 

de idade. As concentrações médias de adiponectina presentes no cordão umbilical são três 

vezes maiores que as encontradas no adulto. Em lactentes PIG foram observadas alterações na 

conformação molecular da adiponectina, o que parece ser explicado por uma estratégia de 

sobrevivência para aumentar a captação de glicose e preparar-se para o catch-up growth 

(IBAÑEZ et. al., 2008). 

Em humanos, apenas um estudo recente (NAF et. al., 2012) analisou ZAG no sangue 

do cordão umbilical. Nesse estudo observou-se uma concentração mais baixa da citocina 

comparada às concentrações maternas, o que pode ser, segundo os autores, um fator protetor a 

uma ação lipolítica excessiva no ambiente intrauterino. Ao se comparar com os fatores 

antropométricos, foi encontrada associação positiva com a idade gestacional, massa livre de 

gordura e peso ao nascimento. Em estudo realizado em camundongos, após o desmame, 

momento de alta expansão da massa gorda, observou-se redução dos níveis séricos de ZAG, 

sugerindo seu envolvimento na determinação da composição corporal (TZANAVARI et. al., 

2007).  
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Com base na semelhança entre os transcriptomas inflamatórios do tecido adiposo e da 

placenta, Challier et. al. (2008) investigaram se a placenta desenvolveria uma resposta 

inflamatória exagerada em mães obesas e observou que essa inflamação se estendia à vida 

intrauterina com uma população heterogênea de macrófagos e mediadores pró-inflamatórios 

na placenta. Para estudar a hipótese da participação de um fator pró-inflamatório (TNF-α) 

como mediador da programação intrauterina Lambin et. al. (2006) infundiram essa citocina 

em ratas prenhas e observaram maior crescimento fetal e maior adiposidade pós-natal na 

prole.  

A diferença nas concentrações de citocinas nas diferentes fases de crescimento e 

desenvolvimento na infância ratifica a hipótese dessas proteínas exercerem influência desde a 

vida fetal na composição corporal do indivíduo (VALSAMAKIS et. al., 2010; MAZAKI-

TOVI et. al., 2011).  

 

1.4 Composição corporal no período fetal e pós-natal 

A composição corporal pode ser dividida, de maneira simplificada, em dois modelos 

de compartimentos: massa gorda, que contém componentes solúveis em gordura, e massa 

magra, que é a diferença entre o peso total e a quantidade de massa gorda (CLARYS et. al., 

1984). A massa magra consiste de água (73%), proteínas (20%), minerais (7%) e uma 

pequena quantidade de carboidratos (WANG et. al., 2006). A massa gorda pode variar de 5 a 

50% de peso corporal, porém com média de 10 a 30% (POISSONET et. al., 1984). 

Durante a vida intrauterina, a diferenciação do TA começa no segundo trimestre de 

gestação, aproximadamente entre a 14ª e 24ª semana. Antes mesmo do nascimento parece já 

haverem diferenças regionais no depósito de gordura, que podem ter importante significado 

na vida adulta. Após o nascimento, o acúmulo de gordura progride rapidamente até os 6 

meses de idade (POISSONET et. al., 1984; BUDGE et. al., 2005). Do nascimento até a idade 

adulta a altura e o peso aumentam em média 34% e 123% respectivamente e a massa gorda 

aumenta 300% (SUN et. al., 2003).  

O sexo tem influência na determinação da expansão do TA e homeostase no feto, com 

maior massa gorda no sexo feminino se comparado ao masculino (IBAÑEZ et. al., 2008). 

Fields et. al. (2009) encontraram diferença significativa entre meninas e meninos ao 

nascimento no percentual de gordura, mas aos 6 meses essa diferença foi reduzida.   
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O aumento do número de células adiposas, ou seja, a hiperplasia pode ocorrer em três 

períodos críticos do desenvolvimento (também relacionados com o surgimento da obesidade): 

no último trimestre da gravidez, considerando-se que os hábitos alimentares da gestante 

podem modificar a composição corporal do feto, no primeiro ano de vida e no estirão de 

crescimento da adolescência (ROLLAND-CACHERA et. al., 1987). Durante esses períodos 

críticos do desenvolvimento, o organismo define trajetórias metabólicas que mais tarde se 

tornam mais resistentes a mudanças, gerando uma tendência natural à obesidade futura 

(SOARES & PETROSKY, 2003; MANTZOROS et. al., 2009). Diversas técnicas têm sido 

utilizadas para um melhor controle do desenvolvimento da composição corporal da criança, 

como o uso da antropometria e/ou de equipamentos apropriados. 

O peso ao nascer é uma medida antropométrica que está associada a condições de 

saúde. Recém-nascidos PIG estão mais propensas ao aparecimento de DC e obesidade 

(BARKER & OSMOND 1988; BARKER et. al., 1989a; BARKER et. al., 1989b). Por outro 

lado, os grandes para a idade gestacional (GIG) também estão propícios ao aparecimento da 

obesidade e DC (STUEBE et. al., 2009). Ay et. al. (2009) avaliaram crianças que sofreram 

restrição de crescimento intrauterino (RCIU) no terceiro trimestre gestacional e observaram 

maior adiposidade aos 6 meses de idade, comparadas às lactentes que não tiveram RCIU. Em 

estudo realizado com coorte de 6267 crianças holandesas, observou-se que o ganho de peso 

do terceiro trimestre gestacional e o peso ao nascimento se relacionou com maior risco de 

sobrepeso e obesidade aos 4 anos de idade (MOOK-KANAMORI et. al., 2011). O baixo peso 

ao nascer pode ser considerado um “proxy” da RCIU e é capaz de programar a composição 

corporal, sendo um importante preditor da adiposidade na infância e da obesidade na vida 

adulta (LABAYEN et. al., 2006; LABAYEN et. al., 2011). Alguns autores, como Newby et. 

al. (2005), relatam uma relação do peso ao nascer em forma de U, isto é, tanto o baixo peso 

quanto o elevado peso ao nascer estão associados à obesidade. Entretanto, o peso ao nascer 

isolado não reflete a distribuição da composição corporal. Para tanto, outros dados 

antropométricos são medidos como comprimento, circunferência abdominal, circunferência 

torácica e soma das pregas cutâneas (SHIELDS et. al., 2006; SCHMELZLE et. al., 2007). 

Uma limitação dos métodos antropométricos são os vieses de mensuração de acordo com o 

avaliador, exigindo alta capacitação para minimizar erros. 

Informações sobre a composição corporal também podem ser obtidas utilizando 

métodos mais complexos, que exigem equipamentos e tecnologia sofisticada. Poucos estudos 

têm utilizado esses equipamentos nos primeiros meses de vida (FIELDS et. al., 2009). Os 
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principais equipamentos encontrados nos estudos são: Densitometria Óssea (DXA), 

Bioimpedância Elétrica, Diluição de Isótopo, Condutividade Elétrica Total do Corpo, 

Ressonância Magnética e Pletismografia (PEA POD®) (IBAÑEZ et. al., 2008; SAVINO  et. 

al., 2008; FIELDS et. al., 2009; LAIN et. al., 2009; ROGGERO et. al., 2011). Em estudos 

recentes, a PEA tem sido cada vez mais utilizada (LÓPEZ-ALARCÓN et. al., 2006; 

RADAELLI et. al., 2006, LAIN et. al., 2009; MODI et. al., 2009; MANESCHIJN et. al., 

2010, ROGGERO et. al., 2011).  

A vantagem em utilizar equipamentos de alta tecnologia é que fornecem dados mais 

precisos e com maior repetibilidade (OLHAGER & FORSUM, 2008). O PEA POD®, cujo 

princípio é a hidro densitometria, tem se destacado por ser um método seguro, confortável 

para a criança e confiável para estimar porcentagem de gordura corporal (MA et. al., 2004). 

Apesar de disponíveis no mercado equipamentos que realizem a leitura da composição 

corporal de lactentes, é necessário o conhecimento das variáveis envolvidas neste processo, 

como a dieta e fatores maternos. 

 

1.5 Outros fatores relacionados com a composição corporal nos primeiros 4 meses 

de vida 

1.5.1 Dieta 

Durante a vida intrauterina, o feto recebe continuamente um suprimento de nutrientes 

via placentária. Após o nascimento, o organismo deve se adaptar a nova forma de se nutrir por 

via oral. Nos primeiros seis meses de vida, a escolha da alimentação da criança (aleitamento 

materno exclusivo ou fórmulas infantis) é um importante fator capaz de interferir no padrão 

de crescimento. Dewey et. al. (1992) observaram que crianças amamentadas ao seio eram 

mais magras, com evidência acentuada entre 9 e 15 meses de idade. Um estudo multicêntrico 

conduzido pela OMS (1995) também encontrou diferentes padrões de crescimento entre as 

lactentes alimentadas por fórmulas ou por leite materno. Já Savino et. al. (2002) não 

encontraram diferença na composição corporal relacionada ao tipo de alimentação. 

No leite materno ainda existe a presença das citocinas, que possuem importante papel 

no controle da homeostasia energética (BING et. al., 2010). Bronsky et. al. (2011) analisaram 

as concentrações de citocinas no leite materno do nascimento ao 12º mês e observaram 

concentração mais elevada de citocinas com o progredir da lactação, o que possibilita pensar 
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que existe uma adaptação metabólica de acordo com o período de desenvolvimento, neste 

caso, devido a introdução da alimentação complementar.   

Savino et. al. (2008) encontraram maiores concentrações séricas de leptina em 

lactentes alimentados por leite materno. A concentração de leptina no leite de mães não 

obesas no primeiro mês de amamentação esteve negativamente correlacionada com o IMC no 

segundo ano de vida da criança, sugerindo papel da leptina no ganho de peso na infância 

(MIRALLES et. al., 2006). A presença da adiponectina também já foi detectada no leite 

materno e esta parece ter um papel no desenvolvimento metabólico do recém-nascido 

(MARTIN et. al., 2006).  Em humanos, não foram encontrados estudos relacionando a dieta 

às concentrações de ZAG. No leite de vaca, a presença de ZAG foi encontrada apenas no 

colostro.  

A introdução precoce de alimentos complementares tem sido associada com a 

obesidade infantil. Enquanto o leite materno favorece o autocontrole da ingestão alimentar de 

acordo com as necessidades, a administração da alimentação complementar depende da 

sensibilidade do cuidador aos sinais de saciedade, levando em determinados casos a 

hiperalimentação da criança e ao ganho excessivo de peso (FISHER et. al., 2000). Portanto, a 

dieta oferecida pela mãe/cuidador tem interferência na composição corporal da criança; além 

disso, os fatores maternos devem ser considerados. 

 

1.5.2 Fatores maternos  

Diversos fatores maternos como: estado nutricional, pré-natal, fatores obstétricos, 

tóxicos, demográficos, psicológicos e genéticos também interferem na composição corporal 

da prole. Tanto a desnutrição quanto a obesidade materna podem alterar o desenvolvimento 

fetal, aumentar a suscetibilidade a doenças e predispor a prole à obesidade na vida pós-natal 

(LANGLEY-EVANS & MCMULLEN 2010; POSTON et. al., 2011).  

No tocante ao estado nutricional materno, de acordo com Garcia et. al. (2011), 

observou que uma restrição calórica em ratas no final da gestação foi capaz de modificar a 

arquitetura do TA branco, devido a alterações específicas na inervação simpática. Ainda nesse 

sentido, Howie et. al. (2009), observaram que a alimentação durante a fase gestacional foi 

capaz de programar mudanças no fenótipo e induzir a obesidade na prole independentemente 

da dieta pós-natal. Sewell et. al. (2006) analisaram a influência do estado nutricional materno 
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na composição corporal da criança e observaram que neonatos de mães obesas possuíam 

maior massa gorda.  

Quanto aos fatores tóxicos, Durmus et. al. (2011) acompanharam mães fumantes 

durante a gravidez e observaram que essas tinham maiores chances de gerar bebês PIG, além 

de interferir negativamente na produção de leite materno. Da Fonseca et. al. (2012) 

observaram que a má nutrição da mãe, o uso de nicotina, o ganho de peso na gestação (> 5kg 

e < 15kg) e o número de consultas no pré-natal eram fatores de risco para nascimento de 

lactentes PIG. Além disso, fatores genéticos como altura dos pais também possuem relação 

com a composição corporal dos filhos (GODFREY et. al., 2001).   

 

1.6  Obesidade/Programação Metabólica/Citocinas 

Estudos epidemiológicos descritos anteriormente referem associação entre o peso ao 

nascimento e o desencadeamento da obesidade em fases posteriores da vida (BARKER & 

OSMOND, 1988; BARKER et. al., 1989a; BARKER et. al., 1989b, STUEBE et. al., 2009). 

Em adultos a obesidade é caracterizada por alterações das citocinas secretadas pelo tecido 

adiposo (TA): redução de adiponectina e ZAG e aumento de leptina (SCHWARTZ & 

NISWENDER, 2004; MRACEK et. al., 2010, INDULEKHA et. al., 2011).  

Ao nascimento, o peso mais elevado aparentemente apresenta relação positiva com as 

concentrações séricas de adiponectina e leptina no cordão umbilical (MANTZOROS et. al., 

2009; MAZAKI-TOVI et. al., 2011), inversa à relação negativa observada entre peso e 

adiponectina na vida adulta. No entanto, existem poucos estudos que avaliem além do peso, a 

contribuição da composição corporal nesse processo.   

Apenas um estudo transversal avaliou as concentrações sanguíneas de ZAG ao 

nascimento com a composição corporal e encontrou associação positiva com a massa livre de 

gordura. Porém, pesquisas in vitro e in vivo em adipócitos de adultos revelaram que esta 

citocina tem ação lipolítica (HIRAI, 1998; BING et. al., 2010) e, portanto, é possível que 

tenha relação com mudanças na composição corporal nos primeiros meses de vida.  

Assim, o conhecimento sobre as concentrações dessas citocinas ao nascimento e sua 

relação com a composição corporal nos primeiros 6 meses de vida, período de intensa 

modificação e expansão do TA (FIELDS et. al., 2011), é de fundamental importância para a 
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compreensão dos fatores envolvidos na fisiopatologia da obesidade, considerando-se que este 

período seja provavelmente determinante da composição corporal na vida adulta.  

 

1.8 Justificativa 

 O conhecimento sobre os fatores envolvidos no desenvolvimento da obesidade, 

caracterizada pelo excesso de tecido adiposo (TA), tem sido alvo de inúmeros estudos devido 

aos prejuízos que essa patologia acarreta à saúde pública. Sabe-se também que uma vez 

instalada em fases precoces da vida, a doença tende a perdurar em fases posteriores.  

O TA é caracterizado como órgão endócrino devido à sua capacidade de produzir 

moléculas mediadoras e sinalizadoras, denominadas citocinas. A expansão exacerbada do TA 

na obesidade acarreta alterações na secreção de diversas citocinas com implicações negativas 

para a saúde. Estudos recentes, embasados na “Teoria da Programação” tem sugerido que 

alterações metabólicas no início da vida podem estar relacionadas à fisiopatologia da 

obesidade, sendo que as citocinas produzidas pelo TA parecem atuar nesse processo. 

As concentrações das citocinas adiponectina, leptina e ZAG estão alteradas na 

obesidade e foram associadas à manutenção dessa patologia em indivíduos adultos. No 

entanto, não foram encontrados estudos relacionando as concentrações dessas citocinas ao 

nascimento com a composição corporal de lactentes com seguimento nos primeiros meses de 

vida, que por sua vez está relacionada com a obesidade na vida adulta. Diante disso, observa-

se a importância de avaliar se as citocinas já estão alteradas em lactentes que possuem maior 

quantidade de tecido adiposo ao nascimento e se o percentual de massa gorda tende a se 

manter posteriormente. 

Dessa forma, pretende-se desenvolver um estudo tipo coorte para avaliar a composição 

corporal de lactentes pelo método da pletismografia, do nascimento aos 4 meses de idade, 

relacionando com a presença das citocinas adiponectina, leptina e ZAG. 
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2  OBJETIVOS 

 

3.1  Objetivo Geral: 

 

Avaliar a relação entre a composição corporal de lactentes do nascimento até o quarto 

mês de vida com as concentrações sanguíneas de adiponectina, leptina e ZAG do sangue do 

cordão umbilical. 

 

3.2  Objetivos Específicos: 

 

- Descrever composição corporal de lactentes do nascimento até o quarto mês de vida; 

- Descrever as concentrações sanguíneas de adiponectina, leptina e ZAG no sangue do 

cordão umbilical. 

- Identificar os níveis as concentrações sanguíneas de adiponectina, leptina e ZAG no 

sangue do cordão umbilical. 

- Comparar as concentrações sanguíneas de adiponectina, leptina e ZAG do cordão 

umbilical com o percentual de gordura do criança.  
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3  MÉTODO 

Este estudo longitudinal do tipo coorte caracteriza-se como seguimento de pesquisa 

anterior intitulada: “Relação entre composição corporal, leptina e adiponectina séricas 

materna com a composição corporal do neonato” (proc. FAPESP nº 2011/10382-2). 

 

3.1 Amostra 

 

 População: 200 lactentes saudáveis  

A seleção dos recém-nascidos ocorreu no pré-parto do Hospital Maternidade Escola Vila 

Nova Cachoeirinha. A triagem era realizada pela pesquisadora a partir da leitura de 

prontuários obedecendo aos seguintes critérios (Figura 1): 

 

 Critérios de inclusão: 

Lactentes nascidas entre a 37ª e 42ª semana, com estadia hospitalar menor que 3 dias após o 

parto, que estejam sendo atendidas no próprio hospital ou Unidades Básicas de Saúde, cujas 

mães sejam saudáveis, previamente selecionadas por pesquisa anterior.  

 

 Critérios de exclusão:  

Malformações congênitas, anormalidades cromossômicas, endocrinológicas e distúrbios 

neurológicos, infecções agudas e cronicas, filhos de mães com história de diabetes ou diabetes 

gestacional, uso de drogas, alcoolismo e anóxia severa (APGAR < 3). 

 

Após a seleção a mãe era informada sobre a proposta do projeto de pesquisa e ao 

concordar, assinava o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO A). 

Ainda assim, considerando que a mãe estava em momento de vulnerabilidade, mesmo que 

visivelmente em condições de responder às perguntas, após o nascimento da criança, e devida 

recuperação materna, as mesmas informações sobre a pesquisa eram repassadas para que 

pudessem definir se as citadas mães realmente se interessavam em participar da pesquisa.   

O primeiro exame antropométrico e de composição corporal foi realizado antes da alta 

hospitalar. Os retornos foram agendados a cada mês completo da criança. No dia que 

antecedia à consulta, as mães eram lembradas por telefone pela pesquisadora. Cada 

consulta/retorno durava em torno de 45 minutos. 
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Figura 1. Fluxograma da pesquisa Relação das concentrações de adiponectina, leptina e zinco-α2-

glicoproteína no cordão umbilical com a composição corporal de lactentes nos 4 primeiros meses de 

vida. São Paulo, SP, 2014. 

Assinatura do TCLE  

(390) pacientes) 

 

Preenchimento de 

questionário de recusa 

Sala de Pré-

parto 
Recrutamento das 

gestantes por prontuário 

Abordagem para participação na 

pesquisa 

Gestantes elegíveis 

Centro 

cirúrgico 
Coleta do sangue do 

cordão umbilical   

Centrifugação e 

armazenamento do sangue 

Coletas descartadas por 

hemólise (4) 

 

Alojamento 

Conjunto 

Aplicação de 

questionários 

Antropometria 

Composição Corporal 

Esclarecimento do 

projeto de pesquisa Recusa por falta de 

entendimento no pré-parto 

(136) 

Dados incompletos no 

prontuário (50) 

Exclusão: 
Diabetes; hipertensão; uso de 
tóxicos; ≤ 18 anos; RCIU; IG < 37 s 
 

Exclusão: 
PN < 2,5kg; Apgar ≤3; 
anormalidades congênitas 

Dosagens das citocinas 

adiponectina, leptina e ZAG 
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3.2  Dados obstétricos, socioeconômicos e demográficos 

 

Foram coletadas da carteira do pré-natal (Mãe Paulistana) informações referentes a 

variáveis obstétricas. As mães responderam a um questionário para avaliação de fatores 

socioeconômicos e demográficos antes da alta hospitalar (Associação Brasileira de Estudos 

Populacionais- ABEP, 2013) (ANEXO B) . 

 

3.3  Questionário de Frequência Alimentar 

As mães responderam mensalmente a um questionário de frequência alimentar para 

investigar o aleitamento materno, uso de fórmulas e introdução de alimentação complementar 

(adaptado de TOMA, 2008) (ANEXO C). 

 

3.4  Antropometria 

As seguintes medidas antropométricas foram realizadas nas lactentes (LOHMAN et. 

al., 1988): peso, comprimento, circunferências abdominal, torácica e cefálica. 

 

-2 (trabalho) -7 (trabalho) 
-1 (mudança de 
endereço) 
- 1(doença) 
 

-1 (mudança de 

endereço) 

Figura 2. Fluxograma dos retornos ao hospital para realização da composição corporal pelo PEA POD® 

Retornos do 1º ao 6º mês  
Hospital Maternidade 

1º mês 
(N= 93) 

2º mês 
 (N= 92) 

 

3º mês 
 (N= 90) 

 

4º mês 
 (N= 81) 
 

5º mês 
 (N= 60) 

 

6º mês 
(N=34) 

 

Ligações mensais Agendados com 1 mês 
de antecedência 

Não entraram nas 

análises 
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A. Peso 

 

 O peso foi determinado em balança específica do pletismógrafo (item 3.4). A 

calibração era realizada semanalmente, conforme manual do fabricante. 

 

B. Comprimento 

 

 O comprimento da criança foi mensurado no infantômetro (precisão de 0,1cm). A 

criança era colocada com a cabeça posicionada na extremidade fixa do equipamento, no plano 

de Frankfort (ponto mais baixo da margem orbitária ao ponto mais baixo da margem do 

meato auditivo). Os joelhos eram estendidos e os pés flexionados. A parte móvel do 

estadiômetro foi levada até os calcanhares. 

 

C. Circunferências abdominal, torácica e cefálica 

 

 A circunferência abdominal do neonato foi mensurada para determinar a existência de 

uma tendência de concentração de gordura na região abdominal (Yajnik et. al., 2003). A fita 

métrica foi posicionada acima do umbigo e a medida anotada durante a expiração. A 

circunferência torácica também foi mensurada, já que essa medida está associada à restrição 

de crescimento intrauterino (Rondó & Tomkins, 1995). A fita métrica era posicionada na 

altura do mamilo, preferencialmente, durante a inspiração.  Ambas as mensurações foram 

realizadas com fita de aço flexível de espessura fina (menor que 1 cm e precisão de 0,1cm). 

Para o perímetro cefálico a fita cefálica (SECA, 212, Alemanha) foi passada em torno da parte 

mais proeminente, ou seja, na região frontal e, posteriormente, no nível occipital, contornando 

a cabeça no mesmo nível à direita e à esquerda. 

 Essas medidas foram realizadas pela pesquisadora, devidamente treinada no 

Laboratório de Avaliação Nutricional de Populações (LANPOP) da Faculdade de Saúde 

Pública da Universidade de São Paulo. 
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3.5 Composição corporal 

 

 A composição corporal dos lactentes foi obtida pela tecnologia de pletismografia por 

deslocamento de ar (PEA). O PEA POD® (Infant Body Composition, Cosmed, USA) utiliza 

uma técnica densitométrica no qual o percentual de gordura corporal (% BF) é avaliado a 

partir da medição direta da massa e volume do indivíduo, medido por balança eletrônica. O 

volume é medido em uma câmara fechada pela aplicação de leis dos gases que se relacionam 

com alterações de pressão para volumes de ar. A densidade corporal é então calculada a partir 

da massa e do volume, através de fórmula padrão para calcular % de gordura corporal de 

acordo com um modelo de dois compartimentos (MA et. al., 2003). Essa tecnologia foi 

escolhida por ser validada e não causar desconforto ou oferecer riscos a criança (SAINZ & 

URLANDO, 2003; MA et. al., 2004; ELLIS et. al., 2007).  Conforme manual de instrução, as 

lactentes foram posicionadas no equipamento, sem roupa, e com o cabelo penteado com óleo 

para bebê antialergênico. O processo de mensuração ocorreu mensalmente até o 6º mês de 

vida, com duração média aproximada de 5 minutos. Porém, a maior parte dos lactentes só 

pôde ser avaliada até o quarto mês de vida, devido à limitação de comprimento e/ou peso (> 

62 cm; > 8000 g) Para realização do exame, a pesquisadora foi submetida a treinamento do 

engenheiro representante da empresa Cosmed®. A calibração do volume era feita diariamente 

(controle de 3L), conforme manual de instrução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 cm 

Figura 3. Equipamento de composição corporal. Arquivo de fotos da coleta de dados. 
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3.6  Coleta de sangue umbilical 

A coleta do sangue do cordão umbilical foi realizada por uma profissional de 

enfermagem em até 10 minutos após o parto com a utilização de tubo vacutainer contendo 

EDTA e centrifugadas (3500 rpm por 10 minutos) até 10 minutos após a coleta. As amostras 

de plasma foram congeladas a -20ºC por um mês no Hospital Maternidade Vila Nova 

Cachoeirinha e posteriormente transferidas em gelo seco para um freezer -80ºC instalado no 

Centro de Imunologia do Instituto Adolfo Lutz. As análises foram realizadas em duplicata. 

 

A. Adiponectina: 

 A análise de adiponectina foi determinada por ELISA (Raybiotech Inc, Norcross, GA, 

USA). O plasma foi armazenado em Eppendorf® de 2 mL e congelado até a dosagem. 

 

B. Leptina 

 A análise de leptina será determinada por ELISA (Raybiotech Inc, Norcross, GA, 

USA). O plasma foi armazenado em Eppendorf® de 2 mL e congelado até a dosagem. 

 

C. Zinco-α2-glicoproteína (ZAG): 

A ZAG foi determinada por ELISA (BioVendor, República Tcheca). O plasma foi 

armazenado em Eppendorf® de 2 mL e congelado até a dosagem. 

 

4.7. Análise estatística 

 

 Os dados coletados foram tabulados em planilha do Excel (Microsoft Office®, EUA, 

2007). Para análise dos dados foi utilizada a versão 10 do software Stata for Microsoft 

Windows® (Stata Corporation, College Station, EUA). As variáveis deste estudo foram 

descritas através de frequências absolutas e relativas, medidas de tendência central (médias) e 

dispersão (desvios padrão e valores mínimos e máximos).  

 Inicialmente foi realizada análise de correlação para detectar colinearidade entre as 

variáveis estudas (r>0,8). Em sequência foi feita análise univariada entre a variável desfecho - 

“percentual de massa gorda” e as variáveis de interesse - adiponectina, leptina e ZAG, e todas 

as outras variáveis de confusão consideradas neste estudo: idade gestacional (IG), sexo da 
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criança, tipo de parto (cesárea ou vaginal), aleitamento materno ou fórmula infantil, condição 

socioeconômica (pontuação do questionário ABEP) e IMC materno. 

  As associações que nas análises de regressão univariada apresentaram resultado p < 

0,20 foram incluídas no modelo de regressão linear múltipla. Utilizou-se o percentual de 

massa gorda ao nascimento até o 4º mês de vida como variável de interesse, estratificando-se 

pelas 3 variáveis qualitativas presentes neste estudo: tipo de parto (normal ou cesárea), sexo 

(feminino ou masculino) e tipo de alimentação oferecida (aleitamento materno exclusivo ou 

fórmula infantil), controlando-se pelas variáveis de confusão. Foi considerado significante um 

p < 0,05. 

 

4.8 Ética 

 

O presente trabalho foi submetido na Plataforma Brasil no mês de agosto de 2012 e 

aprovado no mês de fevereiro de 2013 (ANEXO D) pelo Comitê de Ética da Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas (USP), Conselho de Ética e Científico do Hospital Maternidade 

Escola Vila Nova Cachoeirinha, e pelo Comitê de Ética e Científico do Instituto Adolfo Lutz. 
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4  RESULTADOS  

 

4.1  Caracterização da população 

 

No período de março a julho de 2013 foram coletadas 390 amostras de sangue do 

cordão umbilical de recém-nascidos. Dessas, 4 foram excluídas porque tiveram o sangue 

hemolisado durante a coleta na sala de parto, 50 foram excluídas, pois apresentavam 

informações incompletas em prontuário (ex., não relataram ser fumantes na admissão 

hospitalar), e 136 se recusaram a participar após avaliarem novamente a condição de 

retornarem ao hospital com a criança uma vez ao mês. A principal justificativa foi à distância 

do domicílio ao hospital, seguida pelo número de filhos. A amostra inicial consistiu em 200 

lactentes e suas principais características estão descritas na Tabela 1. A idade gestacional (IG) 

média foi de 39,3 semanas (mínima 37 e máxima 42), sendo a maioria nascida de parto 

normal (70%). Na distribuição do sexo, o feminino foi mais representativo (55%) comparado 

ao masculino (45%). Quanto aos parâmetros antropométricos, o peso ao nascer (PN) médio 

foi de 3360g (±420) e o comprimento 49.23cm (±1.8). As circunferências médias abdominal, 

torácica e cefálica foram 31.23cm (±2.0), 32.21cm (±1.6), 33.37cm (±1.2), respectivamente. 

Os percentuais médios de massa gorda e massa magra foram de 8.1 (±4.1) e 91.9 (±4.1), 

respectivamente. Todas as lactentes saíram do hospital em aleitamento materno exclusivo. 

Esta alta taxa de adesão ao aleitamento materno se deve ao fato de que o hospital, onde foram 

coletados os dados, participa da Iniciativa Hospital Amigo da Criança que possui como 

objetivo central promover, proteger e apoiar o aleitamento materno. 

A idade média materna foi de 27,8 anos (±5,2). A composição étnica da população foi 

representada majoritariamente por parda (41%) e branca (38%), seguida de negra (17%), 

indígena (3%) e amarela (1%). A média de número de filhos foi de 1,2 (±1.2) e 67.5% das 

mães relataram que a gestação não foi planejada. Apesar da alta incidência de gestações não 

planejadas a adesão ao pré-natal foi de 99% da amostra. A renda familiar média foi de R$ 

1.941,6 (±1.422.8) e renda per capita de R$ 539,4 (±474.3), sendo que 55% das mães 

contribuíram com essa renda. Segundo os critérios da Associação Brasileira de Ensino e 

Pesquisa, predominaram-se as classes socioeconômicas B2 e C. O IMC materno pós-parto 

médio foi de 28,9 kg/m² (±10.5), classificando-se a maior parte (74.5%) na faixa de sobrepeso 

e obesidade. 
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Tabela 3 – Distribuição, média e desvio - padrão (DP) de recém-nascidos e suas respectivas mães 

incluídos na pesquisa, segundo dados socioeconômicos e composição corporal (n=200). 

 VARIÁVEIS  N % MÉDIA (DP)  

Recém-nascidos 

Idade Gestacional (semanas)   39,28 (1,06) 

Tipo de parto 

   Normal 140 70 - 

   Cesárea 60 30 - 

Sexo  

   Feminino 110 55 - 

   Masculino 90 45 - 

Peso (g)   - 3369 (0,42) 

  2500 – 3000 33 16,5 

   >3000  ≥ 3500 105 52,5 

   >3500 62 31 

 Comprimento (cm) - - 49,23 (1,80) 

Massa gorda 
(g) - - 293 (1,56) 

(%) - - 8,1 (4,10) 

Massa magra  
(g) - - 2893 (300) 

(%) - - 91,9 (4,10) 

CA (cm) - - 31,23 (1,96) 

CT (cm) - - 32,21 (1,63) 

CC (cm) - - 33,37 (1,21) 

AME 200 100 - 

Mães 

Idade (anos) 200 - 27,4 (5,17) 

Etnia  

   Branca 76 38 - 

   Parda 82 41 - 

   Negra 35 17 - 

   Indígena 6 3 - 

   Amarela 2 1 - 

Número de filhos - - 1,18 (1,15) 

 

   Continua 
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 VARIÁVEIS  N % MÉDIA (DP)  
 

Gestação planejada 

   Sim 65 32,5 - 
 

   Não 135 67,5 - 
 

Pré-natal  

   Sim 198 99 - 

   Não 2 1 - 

Trabalho  

   Sim 110 55 - 

   Não 90 45 - 

Renda per capita (R$)*  - 539,37 (474,25) 

   > 1 salário mínimo 141 77,5 

    < 1 salário mínimo 37 20,3  

   < 2 salários mínimos 5 2,2  

 IMC (kg/m²)   28,86 (10,50) 

   Baixo peso  2 1 - 

   Eutrofia  49 24,5 - 

   Sobrepeso  85 42,5 - 

   Obesidade  64 32 - 

CA, circunferência abdominal; CT, circunferência torácica; CC, circunferência cefálica;  AME, 

aleitamento materno exclusivo  FI, fórmula infantil; IMC, índice de massa corporal, * n=182; ** 

Salário mínimo 2014= R$724,00.                                                                               Conclusão 

 

No período de 01 de março a 18 de dezembro de 2013 foram realizados a coleta do 

cordão umbilical e as avaliações de composição corporal. Dentre as 200 mães (tabela 1) que 

aceitaram participar do estudo longitudinal e haviam feito os exames no período de internação 

hospitalar, ao tentar contatá-las, 84 mães tinham telefones “inexistentes” e 20 relataram 

dificuldades de retornar ao hospital com a criança. Com perda de 52% da amostra inicial, o 

estudo de seguimento contou com 104 participantes (dados descritos na Tabela 2). Uma das 

limitações deste estudo é o fato de que as mães não possuem nenhum vínculo com o hospital 

após o nascimento da criança, uma vez que lactentes saudáveis devem fazer o 

acompanhamento nas unidades básicas de saúde próximas ao domicílio, necessitando assim, 

que a mãe retorne apenas para realizar as medidas antropométricas e de composição corporal 

destinada à pesquisa. O ganho de peso médio mensal foi de 826g (398,9) (Gráfico 1). 
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Conforme proposto no estudo, as lactentes foram convidadas a retornar a cada mês completo 

até o sexto mês de vida. Entretanto, conforme pode ser notado na Tabela 2, a partir do quarto 

mês, houve uma perda importante no acompanhamento da composição corporal. Como o 

equipamento PEA POD® Body Infant Composition tem o limite de 8000 g e a câmara de 60 

cm, as lactentes que ultrapassavam alguma dessas medidas inviabilizavam a realização dos 

exames (Figura 3). Por esta razão, para evitar vieses, apesar de apresentados os dados até o 

sexto mês até a Tabela 2, as análises estatísticas foram realizadas somente até o quarto mês de 

vida. 

 

 

Tabela 4 – Média e Desvio Padrão (DP) das variáveis antropométricas, de composição corporal, 
alimentares e de citocinas do cordão umbilical, do nascimento ao 6º mês de vida. São Paulo, 2013. 

VARIÁVEIS MESES 

 

 
  Ao nascer 1º (n= 93) 2º (n=92) 3º (n= 90) 4º (n=81) 5º (n=60) 6º (n= 34) 

Peso (g) 3369(590) 4378(140) 5391(886) 6153(615) 6711(769) 7904(985) 7653,31(864) 

Co (cm) 48,8(2,0) 54,2(2,1) 57,8(2,2) 60,7(2,3) 63,2(2,7) 66,6(3,3) 65,7(3,3) 

Massa 

gorda 
(g) 300 (150) 2178 (467) 1014(627) 1434(612) 1818(405) 1781(530) 2020,9(461) 

(%) 8,051 (11,7) 17,1(5,2) 21,9(5,0) 24,1(5,2) 24,62(5,3) 23,7(4,5) 25(3,3) 

Massa 

magra 
(g) 2892(314) 3630 (5,2) 4200(627) 4683(490) 5143(643) 5627(540) 5568(479) 

(%) 88,8 (19,8) 82,9(5,2) 78,1(5,0) 75,9(5,2) 75,4 (5,3) 76,3(4,5) 75(3,3) 

CA (cm) 31,3(2,0) 36,8(2,4) 39,6(2,7) 41,4(2,6) 42,8(3,2) 45,1(5,4) 42,2(2,1) 

CT (cm) 33,9(1,8) 36,9(2,2) 39,8(2,2) 41,2(2,4) 43,1(2,5) 45,5(3,4) 43,8(2,4) 

CC (cm) 34,4(2,0) 37,6(1,6) 39,4(1,5) 40,9 (1,3) 42,0 (1,2) 43,4(1,3) 43,2(2,1) 

AME (%) 100 92,48 74,4 69,8 44,1 29,7 5,2 

FI (%) - 7,52 25,6 22,7 54,9 60,3 58,8 

Leite de vaca 

(%) - - - 7,5 18,2  10 35  

Adiponectina 

(µg/mL) 92,75 (51,9)  - - - - - - 

Leptina (ng/mL) 25,8 (26,1)  - - - - - - 

ZAG (µg/mL) 27,2(13,1) - - - - - - 

Co, comprimento; CA, Circunferência do abdômen; CT, circunferência torácica; CC, circunferência 

cefálica; AME, aleitamento materno exclusivo; FI, Fórmula Infantil, 
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Figura 4. Peso e ganho de peso mensal dos lactentes do 1º ao 4º mês de vida. 

 

 

 

4.1 Concentrações de adiponectina, leptina e ZAG de acordo com o percentual de massa 

gorda. 

 

Para as análises laboratoriais, foram realizadas as dosagens das citocinas: 

adiponectina, leptina e ZAG dos lactentes participantes do seguimento (n= 104). As 

concentrações de adiponectina, leptina e ZAG foram de: 92,75 µg/mL (51,9); 25,8 ng/mL 

(26,1) e 27,2 µg/mL (13,1), respectivamente.  Conforme pode ser observado na Tabela 3, não 

houve diferença significativa entre os sexos, porém, o parto cesárea influenciou de maneira 

positiva as concentrações de ZAG e leptina.  

 

Tabela 5 – Comparação dos níveis de citocinas ao nascer dentro das variáveis 

qualitativas (sexo e tipo de parto). 

Categorias 
Citocinas 

ZAG Adiponectina Leptina 

Sexo 

Feminino 28,54a 92,24a 29,11a 

Masculino 24,99a 92,32a 22,77a 

Tipo de parto 

Normal 24,85a 93,64a 22,46a 

Cesárea 31,51b 89,09a 35,95b 

*letras diferentes na coluna indicam diferença significativa entre as médias (p < 0,05), 
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C) Concentrações de adiponectina, leptina e ZAG do cordão umbilical e associações 

com o percentual de massa gorda nos quatro primeiros meses de vida. 

 

As concentrações de adiponectina encontradas no cordão umbilical variaram de 13,93 

µg/mL a 220,7 µg/mL, sendo a média de 92,75 µg/mL (±51,94). As concentrações de leptina 

variaram de 2,0 ng/mL a 112,3 ng/mL, sendo a média de 25,80 ng/mL (±26,06). As 

concentrações mínimas de ZAG detectadas no sangue do cordão umbilical foram de 13,44 

µg/mL e máximas de 92,58 µg/mL, com média de 27,19 µg/mL (±13,10) (Tabela 2). 

Quanto aos parâmetros ao nascimento, não estratificando por sexo, parto e aleitamento, 

somente a leptina do cordão umbilical apresentou associação com o percentual de massa 

gorda ao nascimento (Figura 5). No 1º e 2º meses de vida a adiponectina apresentou um 

gráfico com tendência de relação negativa com percentual de gordura, porém com p= 0,06 - 

não significativo (Figura 6). A ZAG do cordão umbilical apresentou correlação inversa com o 

percentual de massa gorda no 3º mês de vida (Figura 7). 

 

 

Figura 5. Associação positiva entre percentual massa gorda ao nascimento e os níveis de 

leptina ao nascimento (p < 0,001). 
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Figura 6. a) Associação negativa entre o percentual de massa gorda no 1º mês de vida 

com a concentração de adiponectina ao nascimento (p<0,06*); b) Associação negativa entre 

percentual de massa gorda no 2º mês de vida com a concentração de adiponectina ao 

nascimento (p <0,06*). *Gráfico com tendência inversa de adiponectina e massa gorda, 

porém com p não significativo. 
 

 

 

Figura 7. Associação negativa entre % de massa gorda no 3º mês de vida com a concentração 

de ZAG ao nascimento (p < 0,04). 
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4.3 Influência do tempo (meses) sobre a alteração da composição corporal dos lactentes 

 

 Além da participação das citocinas, analisou-se também um fator evidentemente 

importante para o aumento de massa gorda – o tempo de vida.  Para observar a influência do 

tempo no ganho de massa gorda, foi realizado modelo de regressão estratificando-se pelas três 

variáveis qualitativas presentes neste estudo: sexo, tipo de parto, tipo de aleitamento.  

A primeira observação que se destacou foi a diferença da influência do tempo sobre o 

sexo da criança. O tempo foi mais importante (r²) para a variação do peso e circunferência 

cefálica em meninas comparadas a meninos (tabela 6). Ao analisar a influência do tempo 

quanto ao tipo de parto, verifica-se que o tempo apresentou maior importância para o peso e 

circunferência cefálica para o parto cesárea (tabela 7). Quanto ao tipo de alimentação 

oferecida à criança, o tempo foi mais relevante para a alteração do peso nas lactentes 

alimentadas por fórmula, e para o aumento de circunferência cefálica o tempo foi mais 

importante nas lactentes amamentadas exclusivamente no peito (tabela 8). 
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Tabela 6 – Modelagem do efeito do tempo (T=meses) sob as variáveis antropométricas 

e de composição corporal estratificadas por sexo. 

Variável Sexo Modelo R² p-valor 

Antropometria 

Peso 

(g) 

Feminino 3483,44 + 829,98T 0,7535 <0,001 

Masculino 3920,32 + 798,96T 0,1074 <0,001 

CO  

(cm) 

Feminino 49,78 + 3,37T 0,7532 <0,001 

Masculino 49,82 + 3,59T 0,7659 <0,001 

CC 

(cm) 

Feminino 34,98 + 1,73T 0,6939 <0,001 

Masculino 35,29 + 1,80T 0,3870 <0,001 

CT 

(cm) 

Feminino 34,69 + 2,06T 0,6141 <0,001 

Masculino 34,38 + 2,35T 0,7150 <0,001 

CA 

(cm) 

Feminino 35,77 + 1,56T 0,2903 <0,001 

Masculino 35,44 + 2,06T 0,3822 <0,001 

Composição corporal 

MG 

(g) 

Feminino 394,79 + 362,51T 0,5951 <0,001 

Masculino 355,78 + 375,43T 0,4733 <0,001 

PMG 

(%) 

Feminino 11,63 + 4,27T 0,5925 <0,001 

Masculino 10,74 + 3,95T 0,5100 <0,001 

MM 

(g) 

Feminino 2990,81 + 493,04T 0,7140 <0,001 

Masculino 3051,17 + 571,86T 0,7763 <0,001 

PMM 

(%) 

Feminino 88,37 – 4,27T 0,5925 <0,001 

Masculino 89,26 – 3,95T 0,5100 <0,001 

TAMG 
Feminino 482,01 – 52,09T 0,0341 <0,001 

Masculino 638,39 – 108,85T 0,0218 <0,001 
CO, comprimento; CC, circunferência cefálica;  CT, circunferência torácica CA, circunferência 

abdominal; MG, massa gorda (g);PMG, percentual de massa gorda; MM, massa magra; PMM, 

percentual de massa magra; TAMG, taxa de aumento mensal de massa gorda. 

 

 O tempo teve maior influência para variação do peso e a circunferência cefálica em 

meninas (R²=0,75 e R²=0,69) comparadas aos meninos (R²=0,11 e R²=0,38). 
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Tabela 7 – Modelagem do efeito do tempo (T=meses) sob as variáveis antropométricas 

e de composição corporal estratificadas por tipo de parto. 

Variável Parto Modelo R² p-valor 

Antropometria 

Peso 

(g) 

Normal 3757,50 + 792,25T 0,1530 <0,001 

Cesárea 3477,07 + 881,54T 0,7349 <0,001 

CO  

(cm) 

Normal 49,83 + 3,41T 0,7210 <0,001 

Cesárea 49,76 + 3,65T 0,8387 <0,001 

CC 

(cm) 

Normal 35,21 + 1,72T 0,4277 <0,001 

Cesárea 34,91 + 1,89T 0,7808 <0,001 

CT 

(cm) 

Normal 34,62 + 2,17T 0,6619 <0,001 

Cesárea 34,34 + 2,26T 0,6371 <0,001 

CA 

(cm) 

Normal 35,45 + 1,82 0,3868 <0,001 

Cesárea 35,94 + 1,70 0,2180 <0,001 

Composição corporal 

MG 

(g) 

Normal 382,23 + 365,14T 0,4946 <0,001 

Cesárea 378,50 + 369,61T 0,6036 <0,001 

PMG 

(%) 

Normal 11,11 + 4,12T 0,5630 <0,001 

Cesárea 11,77 + 4,02T 0,4991 <0,001 

MM 

(g) 

Normal 3003,19 + 533,33T 0,7406 <0,001 

Cesárea 3054,49 + 523,07T 0,7017 <0,001 

PMM 

(%) 

Normal 88,89 – 4,12T 0,5630 <0,001 

Cesárea 88,23 – 4,02T 0,4996 <0,001 

TAMG 
Normal 560,39 – 84,59T 0,0195 <0,001 

Cesárea 514,34 – 55,67T 0,0400 <0,001 
CO, comprimento; CC, circunferência cefálica;  CT, circunferência torácica CA, circunferência 

abdominal; MG, massa gorda (g);PMG, percentual de massa gorda; MM, massa magra; PMM, 

percentual de massa magra; TAMG, taxa de aumento mensal de massa gorda. 

 

O tempo teve maior influência para variação do peso e a circunferência cefálica para 

nascidos de parto cesárea (R²=0,75 e R²=0,78) em comparação aos nascidos de parto normal 

(R²=0,15 e R²=0,43). 
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Tabela 8 – Modelagem do efeito do tempo (T=meses) sob as variáveis antropométricas 

e de composição corporal estratificada por tipo de alimentação (AME- aleitamento 

materno exclusivo e não exclusivo). 

Variável AME Modelo R² p-valor 

Antropometria 

Peso 

(g) 

Sim 4241,36+629,55T 0,0598 <0,001 

Não 3937,29+693,70T 0,4758 <0,001 

CO  

(cm) 

Sim 51,31+2,99T 0,6474 <0,001 

Não 52,99+2,25T 0,2659 <0,001 

CC 

(cm) 

Sim 36,29+1,41T 0,6104 <0,001 

Não 37,14+0,93T 0,0410 <0,001 

CT 

(cm) 

Sim 35,44+1,91T 0,4602 <0,001 

Não 35,86+1,62T 0,4091 <0,001 

CA 

(cm) 

Sim 35,58+1,79T 0,3173 <0,001 

Não 35,46+1,77T 0,3493 <0,001 

Composição corporal 

MG 

(g) 

Sim 442,73+358,19T 0,3532 <0,001 

Não 545,67+265,63T 0,3010 <0,001 

PMG 

(%) 

Sim 14,78+3,07T 0,3100 <0,001 

Não 14,74+2,38T 0,1853 <0,001 

MM 

(g) 

Sim 3191,19+461,39T 0,5517 <0,001 

Não 3388,93+425,76T 0,4266 <0,001 

PMM 

(%) 

Sim 85,2487-3,07T 0,3100 <0,001 

Não 85,2648-2,38T 0,1832 <0,001 

TAMG 
Sim 575,87-82,73T 0,0220 <0,001 

Não 552,71-85,31T 0,0848 <0,001 
CO, comprimento; CC, circunferência cefálica;  CT, circunferência torácica CA, circunferência 

abdominal; MG, massa gorda (g);PMG, percentual de massa gorda; MM, massa magra; PMM, 

percentual de massa magra; TAMG, taxa de aumento mensal de massa gorda. 

 

Conforme esperado e evidenciado nas tabelas acima, o tempo foi um fator importante 

no desenvolvimento do percentual de massa gorda para todos os parâmetros antropométricos 

e de composição corporal (P<0,001). Para observar as variáveis qualitativas dentro de cada 

tempo (mês), realizou-se ANOVA conforme apresentado na tabela abaixo (tabela 9). As 

lactentes em aleitamento materno exclusivo tiveram maior percentual de gordura ao quarto 

mês de vida, comparadas às não alimentadas exclusivamente. 
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Tabela 9 – Comparação das variáveis qualitativas (sexo, tipo de parto e aleitamento 

materno exclusivo) em relação ao percentual de massa gorda dentro de cada tempo. 

Categorias 
Meses de vida 

Tempo 0 Tempo 1  Tempo 2  Tempo 3 Tempo 4  

Sexo 

Feminino 9,82a 17,22a 22,12a 24,80a 26,88a 

Masculino 8,20a 16,44a 21,47a 22,73a 24,41a 

Tipo de parto 

Normal 8,83a 16,84a 21,71a 23,73a 25,53a 

Cesárea 9,91a 16,90a 21,94a 24,10a 25,93a 

Aleitamento materno 

AME - 17,05a 22,11a 24,24a 26,50a 

Outros - 15,60a 20,54a 23,16a 22,81b 

*letras diferentes na coluna indicam diferença significativa entre as médias (p < 0,05). 

 
 

 

4.4 Influência da composição corporal ao nascer sob a composição corporal nos 

primeiros meses de vida 

 

Com intuito de analisar a influência do percentual de massa gorda ao nascimento com os 

meses subsequentes utilizou-se a regressão linear múltipla, sendo a massa gorda ao 

nascimento a variável dependente (tabela 10). O percentual de massa gorda ao nascer exerceu 

maior influência no primeiro mês de vida. Nos demais meses, ela apresenta gradativamente 

menor importância, indicando que outros fatores estão sendo determinantes da massa gorda. 

 

 

Tabela 10 – Relação do percentual de massa gorda (g) inicial com o percentual de massa 

gorda (g) nos demais tempos. 

Tempos Modelo de regressão p-valor R
2
 

1º mês 7,83 + 0,75PMg0 0,0026* 0,5493 

2º mês 10,91 + 0,67PMg0 < 0,0001* 0,4015 

3º mês 15,90 + 0,45PMg0 0,0197* 0,1855 

4º mês 3,39 + 0,20PMg0 0,0620ns 0,0805 
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Para evitar colinearidade entre as variáveis de interesse, realizou-se análise de 

correlação e foram retiradas do modelo de regressão linear múltipla as variáveis que 

apresentavam r ≥ 0,8 (tabela 11).  Foi realizada análise de regressão univariada entre todas as 

variáveis de interesse – adiponectina, leptina e ZAG, de confusão e a variável de desfecho – 

“percentual de massa gorda” para determinação das variáveis com p ≤ 0,2, que entrariam no 

modelo de regressão linear múltipla. 

 

Figura 1. Influência do percentual de massa gorda ao nascimento no ganho de massa 

gorda 



    
 

  
Sexo IG TP SC IMCm adipo Leptina zag PN pmg0 pmm0 idade1 peso1 pmg1 pmm1 idade2  peso2 pmg2 pmm2 idade3 peso3 pmg3 pmm3 idade4 peso4 pmg4 pmm4 

Sexo 
1,00 

                          

IG 
-0,11 1,00 

                         

TP 
0,08 -0,16 1,00 

                        

SC 
0,13 0,02 -0,35 1,00 

                       

IMCm 
-0,03 0,06 -0,28 -0,07 1,00 

                      

adipo 
0,00 -0,12 -0,52 0.10 -0,56 1,00 

                     

leptina 
-0,13 0,10 -0,75 -0,15 0,45 -0,02 1,00 

                    

zag 
-0,14 0,06 0,26 0.00 0,69 0,12 0,16 1,00 

                   

PN 
-0,07 0,07 0,10 -0,05 0,89 -0,65 0,32 -0,07 1,00 

                  

pmg0 
-0,18 -0,07 0,55 0,08 0,49 -0,18 0,49 0,01 0,50 1,00 

                 

pmm0 
0,18 0,07 -0,55 -0,08 -0,49 0,58 0,49 -0,01 -0,50 -1,00 1,00 

                

idade1 
0,01 -0,05 -0,56 -0,42 0,80 -0,41 0,28 -0,14 0,09 -0,10 0,10 1,00 

               

peso1 
0,13 -0,04 0,11 -0,65 0,83 -0,90 0,00 0,13 0,05 0,46 -0,46 0,75 1,00 

              

pmg1 
-0,10 0,02 0,02 -0,73 0,78 -0,20 0,12 -0,16 0,23 0,18 -0,18 0,87 0,96 1,00 

             

pmm1 
0,10 -0,02 0,08 0,73 -0,78 0,80 -0,12 0,16 -0,23 -0,18 0,18 -0,87 -0,96 -1,00 1,00 

            

idade2 
-0,23 -0,08 -0,31 -0,59 0,83 -0,65 0,08 0,02 0,19 0,08 -0,08 0,96 0,90 0,97 -0,97 1,00 

           

peso2 
0,03 0,11 0,37 -0,68 0,71 -0,98 -0,30 -0,08 0,25 0,60 -0,60 0,54 0,96 0,86 -0,86 0,75 1,00 

          

pmg2 
-0,09 0,17 0,92 -0,69 -0,18 -0,20 -0,91 -0,26 -0,05 0,37 -0,37 -0,26 0,34 0,23 -0,23 0,36 0.25 1,00 

         

pmm2 
0,09 -0,17 -0,92 0,69 0,18 0,71 0,91 0,26 0,05 -0,37 0,37 0,26 -0,34 -0,23 0,23 0,00 -0,56 -1,00 1,00 

        

idade3 
-0,54 0,51 -0,08 -0,77 0,73 -0,79 -0,17 -0,14 0,19 0,13 -0,13 0,87 0,94 1,00 -1,00 0,97 0,85 0,25 -0,25 1,00 

       

peso3 
0,47 -0,50 0,52 0,60 -0,18 0,11 0,13 -0,23 0,25 0,69 -0,69 -0,73 -0,33 -0,59 0,59 -0,65 -0,15 0,14 -0,14 -0,63 1,00 

      

pmg3 
0,20 0,26 0,93 -0,26 -0,62 -0,23 -0,81 -0,23 -0,27 0,25 -0,25 -0,75 -0,22 -0,35 0,35 -0,55 0,05 0,83 -0,83 -0,32 0,47 1,00 

     

pmm3 
-0,20 0,01 -0,93 0,26 0,62 0,23 0,81 0,23 0,27 -0,25 0,25 0,75 0,22 0,35 -0,35 0,55 -0,05 -0,83 0,83 0,32 -0,47 -1,00 1,00 

    

idade4 
-0,50 -0,10 -0,02 -0,93 0,37 -0,66 -0,46 0,80 0,12 -0,21 0,21 0,72 0,73 0,87 -0,87 0,81 0,66 0,38 -0,38 0,90 -0,81 -0,13 -0,02 1,00 

   

peso4 
0,84 -0,62 0,69 -0,76 0,38 -0,98 -0,62 0,88 0,53 0,58 -0,58 0,22 0,78 0,66 -0,66 0,48 0,92 0,84 -0,84 0,66 -0,01 0,43 -0,06 -0,01 1,00 

  

pmg4 
-0,23 0,38 0,81 0,26 -0,48 -0,01 -0,35 -0,28 -0,03 0,53 -0,53 -0,88 -0,37 -0,59 0,59 -0,74 -0,11 0,52 -0,52 -0,60 0,88 0,83 -0,81 -0,15 0,04 1,00 

 

pmm4 
0,82 -0,38 -0,81 -0,26 0,48 0,01 0,35 0,28 0,03 -0,53 0,53 0,88 0,37 0,59 -0,59 0,74 0,11 -0,52 0,52 0,60 -0,88 -0,83 0,81 0,15 -0,04 -1,00 1,00 

      Tabela 11 – Coeficientes de correlação entre as variáveis obstétricas, socioeconômicas, antropométricas e de composição corporal dos lactentes do nascimento (0) ao 4º 

        mês de vida. 

 

PN, peso ao nascer; Co, comprimento; IG, idade gestacional; TP, tipo de parto; IMCm, Índice de massa corpórea mãe; SE, socioeconômico, MG, massa gorda; PMG, porcentagem de massa gorda; MM, 

massa magra; PMM, porcentagem de massa magra, Co, comprimento; CC, CT, CA, circunferências cefálica, torácica e abdominal. P<0.05 



    
 

4.5. Identificação dos fatores que influenciam o percentual de massa gorda nos primeiros meses de vida dos lactentes 

4.5.1 Análise univariada 

 

Tabela 12– Regressão univariada estratificada por sexo considerando o percentual de massa gorda nos primeiros meses de 

vida como variável desfecho. 

Variável Sexo 

Ao nascer 1° mês 2° mês 3º mês 4º mês 

Coef 

(r) 
P>|t| 

Coef 

(r) 
P>|t| 

Coef 

(r) 
P>|t| 

Coef 

(r) 
P>|t| 

Coef 

(r) 
P>|t| 

Idade 

Gestacional 

Meninas 0,2190 0,652 0,3530 0,542 0,4690 0,412 -0,3668 0,906 0,8548 0,270 

Meninos -0,0942 0,867 0,2456 0,799 0,9890 0,222 2,2697 0,011 2,7786 0,001 

IMC da mãe 
Meninas 0,2355 0,022 0,0614 0,622 -0,0279 0,837 -0,7227 0,279 -0,1207 0,463 

Meninos 0,1354 0,242 0,5089 0,015 0,2322 0,153 0,2568 0,157 0,3960 0,061 

Adiponectina 
Meninas -0,0189 0,080 -0,0177 0,179 -0,0236 0,070 -0,0697 0,326 -0,0059 0,729 

Meninos -0,0076 0,541 -0,0273 0,174 -0,0125 0,461 0,0064 0,742 0,0169 0,389 

Leptina 
Meninas 0,0705 0,000 0,0061 0,808 -0,0085 0,737 -0,0196 0,430 -0,0202 0,540 

Meninos 0,0422 0,267 0,0452 0,169 0,0321 0,378 0,0321 0,378 0,0338 0,316 

ZAG 
Meninas -0,0164 0,691 0,0722 0,102 -0,0982 0,030 -0,1202 0,032 0,1202 0,032 

Meninos 0,0139 0,895 0,0374 0,816 -0,0143 0,921 -0,0415 0,789 0,0199 0,891 



    
 

 

Tabela 13– Regressão univariada estratificada por tipo de parto considerando o percentual de massa gorda nos primeiros 

meses de vida como variável desfecho. 

Variável 
Tipo de 

Parto 

Ao nascer 1° mês 2° mês 3º mês 4º mês 

Coef 

(r) 
P>|t| 

Coef 

(r) 
P>|t| 

Coef 

(r) 
P>|t| 

Coef 

(r) 
P>|t| 

Coef 

(r) 
P>|t| 

Idade 

Gestacional 

Normal 0,3627 0,366 0,0116 0,983 0,7143 0,177 0,7279 0,781 1,5255 0,024 

Cesárea -0,4556 0,623 -0,8404 0,533 0,5209 0,631 0,4057 0,746 1,7875 0,185 

IMC da mãe 
Normal 0,1714 0,044 0,1458 0,211 0,0828 0,513 -0,5422 0,340 0,0725 0,625 

Cesárea 0,2135 0,200 0,4142 0,127 0,0927 0,626 0,1500 0,467 0,0298 0,916 

Adiponectina 
Normal -0,0118 0,181 -0,0186 0,127 -0,0183 0,118 -0,0504 0,397 0,0054 0,718 

Cesárea -0,0194 0,303 -0,0285 0,270 -0,021 0,313 -0,0178 0,450 -0,0143 0,574 

Leptina 
Normal 0,0704 0,000 0,0285 0,307 0,0295 0,269 0,0095 0,740 0,0198 0,559 

Cesárea 0,0757 0,006 0,0183 0,638 -0,0024 0,944 0,0019 0,958 -0,0074 0,836 

ZAG 
Normal 0,0299 0,698 -0,0539 0,585 -0,0597 0,567 -0,0416 0,714 -0,0323 0,805 

Cesárea -0,0248 0,649 -0,0591 0,389 -0,0952 0,105 -0,1248 0,039 -0,1238 0,035 
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Tabela 14 – Regressão univariada estratificada por tipo de alimentação considerando o percentual de massa 

gorda nos primeiros meses de vida como variável desfecho. 

Variável AME 

1° mês 2° mês 3º mês 4º mês 

Coef 

(r) 
P>|t| 

Coef 

(r) 
P>|t| 

Coef 

(r) 
P>|t| 

Coef 

(r) 
P>|t| 

Idade Gestacional 
Sim 0,2605 0,609 0,8010 0,107 0,6638 0,799 1,1040 0,101 

Não -0,9363 0,645 -0,0444 0,973 0,7015 0,415 1,9857 0,061 

IMC da mãe 
Sim 0,1845 0,082 0,0757 0,475 -0,5375 0,392 0,1055 0,518 

Não 0,5879 0,301 0,2612 0,532 0,0491 0,738 0,3620 0,116 

Adiponectina 
Sim -0,0045 0,710 -0,0116 0,301 -0,0614 0,272 0,0013 0,922 

Não -0,0649 0,021 -0,0471 0,065 0,0015 0,947 -0,0380 0,290 

Leptina 
Sim 0,0164 0,416 0,0030 0,882 -0,0008 0,975 0,0166 0,534 

Não 0,1159 0,365 0,1033 0,250 0,0157 0,690 0,0135 0,767 

ZAG 
Sim -0,0633 0,145 0,0962 0,034 -0,1056 0,043 0,0281 0,829 

Não -0,3301 0,557 -0,1045 0,733 -0,0107 0,948 -0,0742 0,266 

    
 



    
 

4.5.2. Análise multivariada: modelo de predição 

 

Tabela 15 – Regressão multivariada estratificada por sexo considerando o percentual de 

massa gorda nos primeiros 4 meses de vida como variável desfecho. 

Gênero Tempo  Equação R² p-valor 

Feminino 

0 
5,2289 + 0,1343*IMCm – 0,0127*Adipo + 

0,0640*Leptina 
0,2900 0,0012* 

1 
20,4495 – 0,0450*IMCm – 0,0205*Adipo + 

0,0034*Leptina 
0,0470 0,5433ns 

2 
28,5216 – 0,1219*IMCm – 0,0281*Adipo – 

0,0109*Leptina 
0,0945 0,2293ns 

3 29,1243 – 0,1264*ZAG 0,2089 0,0034* 

4 30,4816 – 0,1202*ZAG 0,1398 0,0321* 

Masculino 

0 - - - 

1 
6,0908 + 0,4434*IMCm – 0,0308*Adipo + 

0,0333*Leptina 
0,2124 0,0498* 

2 14,9923 + 0,2322*IMCm 0,0544 0,1530ns 

3 -84,9443 + 0,3305*IMCm + 2,5194*IG 0,2542 0,0059* 

4 -95,3512 + 0,3791*IMCm + 2,7967*IG 0,3982 0,0004* 

Tempo = meses de vida 

 

 

Na análise de regressão multivariada estratificada por sexo, observou-se que no sexo 

feminino o IMC materno, a adiponectina e a leptina do cordão umbilical explicaram 29% do 

percentual de massa gorda ao nascimento (leptina p<0,001). Porém, em modelo que se 

considerou apenas a leptina a explicação foi de 21%. No 3º e 4º meses a ZAG apresentou 

associação negativa com o percentual de massa gorda (R²= 0,21 e R²= 0,14; p < 0.03, 

respectivamente). 

Na análise de regressão multivariada para o sexo masculino não houve nenhuma 

variável analisada que se mostrou importante na determinação da massa gorda ao nascimento. 

No primeiro mês de vida o IMC materno (p= 0,038*) a adiponectina (p= 0,10) e leptina 

(p=0,35) explicaram 21% do percentual de massa gorda. O IMC materno se manteve em 

todos os modelos do nascimento até o 4º mês de vida, porém com baixo R² (0,01; 0,13; 0,03; 

0,03; 0,08, respectivamente). A partir do 3º mês de vida a idade gestacional ao nascimento 

influenciou no percentual de massa gorda do sexo masculino. 
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Tabela 16 – Regressão multivariada estratificada por tipo de parto considerando o 

percentual de massa gorda nos primeiros 4 meses de vida como variável desfecho. 

Tipo de 

parto 
Tempo Equação R² p-valor 

Normal 

0 
5,4133 + 0,0838*IMCm – 0,0062*Adipo + 

0,0636*Leptina 
0,2241 0,0022* 

1 18,5179 – 0,0186*Adipo 0,0397 0,1268ns 

2 -2,5009 – 0,0199*Adipo + 0,6705*IG 0,0700 0,1361ns 

3 - - - 

4 11,0368 + 0,4651*IG 0,2402 0,1110ns 

Cesárea 

0 2,0665 + 0,1767*IMCm + 0,0747*leptina 0,3070 0,0123* 

1 5,6207 + 0,4142*IMCm 0,0942 0,1273ns 

2 25,1270 – 0,0952*Zag 0,1104 0,1047ns 

3 28,5684 – 0,1248*Zag 0,1874 0,0391* 

4 11,0368 – 0,1159*Zag + 0,4951*IG 0,2402 0,1110ns 

    Tempo= meses de vida 

Na análise de regressão multivariada estratificada por tipo de parto, no parto normal o 

IMC materno (IMCm), adiponectina e leptina (p=0,002) explicaram 22% do percentual de 

massa gorda ao nascimento. Nos demais meses nenhuma das variáveis analisadas 

influenciaram no percentual de gordura da criança. Para parto cesárea, o modelo no tempo 0 

(ao nascimento) manteve apenas as variáveis IMC materno e leptina (p=0,002). No terceiro 

mês, as lactentes nascidas de parto cesáreas (p<0,05) apresentaram relação negativa entre a 

concentração de ZAG do cordão umbilical com o percentual de massa gorda. 

 

 

Tabela 17. Regressão multivariada estratificada por tipo de alimentação considerando 

o percentual de massa gorda nos primeiros 4 meses de vida como variável desfecho. 

AME Tempo Equação R² p-valor 

Sim 

1 18,9924 – 0,0633*Zag 0,0362 0,1452ns 

2 7,3523 -0,0925*Zag + 0,4525*IG 0,0878 0,0763ns 

3 `27,5702 – 0,1056*Zag 0,0807 0,0434* 

4 -16,8544 + 1,104*IG 0,0456 0,1014ns 

Não 

1 22,2474 – 0,0649*Adipo 0,3983 0,0207* 

2 25,3667 – 0,0471*Adipo 0,2223 0,0652ns 

3 - - - 

4 -52,3732 + 0,2817*IMCm + 1,7004*IG 0,3099 0,0746ns 

   Tempo= meses de vida 
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Na análise de regressão multivariada estratificada por tipo de alimentação oferecida às 

lactentes, observou-se que os percentuais de gordura dos lactentes em AME, no terceiro mês 

de vida apresentaram uma relação negativa com a concentração de ZAG do cordão umbilical 

(R²=0,08).  Para as lactentes que não estavam em AME a adiponectina apresentou relação 

negativa com o percentual de gordura da criança no primeiro mês de vida (R²=0,40). Nos 

demais meses não foram encontradas associações com as variáveis estudadas. 
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5 DISCUSSÃO 

 

No presente estudo foi possível observar que não houve associação entre adiponectina 

do cordão umbilical e percentual de gordura ao nascimento, porém, no 1º mês de vida foi a 

punica variável estudada que associou ao percentual de gordura em lactentes não alimentadas 

exclusivamente por leite materno. As concentrações de leptina do cordão umbilical 

apresentaram associação positiva com o percentual de gordura ao nascimento no sexo 

feminino, no entanto, sem influência no sexo masculino. As concentrações de ZAG do cordão 

umbilical apresentaram associação negativa com o percentual de gordura no terceiro e quarto 

meses de vida nas lactentes do sexo feminino. Apesar da análise de comparação de médias 

não mostrar diferença significativa entre os sexos (tabela 3), ao realizar as análises 

estratificadas por sexo, observou-se diferenças na variáveis que influenciam a composição 

corporal para o feminino e masculino. 

As concentrações médias de adiponectina e leptina foram de 92,8 µg/mL (± 51,9) e 

25,8 ng/mL (±26,1) respectivamente. Os valores encontrados foram maiores que o observado 

por Sivan et. al. (2003), Inoue et. al. (2008) e Mantzoros et. al. (2008) de 71,0µg/mL (±21,0), 

30,5 µg/mL (±10,3) e 28,5 µg/mL (±6,8) respectivamente para a adiponectina, e 10,1 ng/mL 

(±7,8), 5,2 ng/mL (1,4–28,7), 8,8 ng/mL (±6,4) respectivamente para a leptina. Porém, os 

estudos de Sivan et. al. (2003) e Mantzoros et. al. (2008) diferem do presente estudo quanto 

ao emprego da metodologia para determinação das citocinas, dificultando a comparação dos 

dados. Outra diferença a ser considerada é que Sivan et. al. (2003) incluíram recém-nascidos 

pré-termo e Mantzoros et. al. (2008) apesar de haverem incluído apenas recém-nascidos a 

termo, não referem critério de exclusão de peso ao nascimento. Além disso, Mantzoros et. al. 

(2008) incluíram mães tabagistas.  

As concentrações de ZAG observadas foram de 27,2 µg/mL (±13,1); maiores que a 

média de concentração de 20,7 µg/mL (±7,2) encontrada por Naf et. al. (2012), porém 

também com critérios de exclusão discrepantes do presente estudo, uma vez que os autores 

incluíram os filhos de mulheres fumantes, fator de interferência na adiposidade fetal (da 

FONSECA et. al., 2012), 

O presente estudo, de acordo com revisão da literatura, realizada na base de dados 

pubmed (www.pubmed.gov) é o primeiro a determinar as dosagens em conjunto das citocinas 

adiponectina, leptina e ZAG e relacionar com a composição corporal de lactentes nos 
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primeiros meses de vida, através da metodologia da pletismografia (PEA POD® Infant Body 

Composition).  

O peso ao nascer, tem sido associado com obesidade na vida adulta, porém poucos são 

os estudos que realizam a composição corporal do recém-nascido com o intuito de verificar a 

contribuição real da massa de gordura no desenvolvimento posterior da obesidade e quais são 

os fatores fisiológicos envolvidos neste processo. Por esta razão, este estudo verificou a 

importância do percentual de gordura ao nascimento na determinação de massa gorda nos 

meses subsequentes (tabela 10). Para tanto, foi realizada análise de regressão, e observou-se 

que a explicação do modelo diminuía conforme se aumentava o tempo de vida, ratificando a 

hipótese levantada no presente estudo que outros fatores fisiológicos, como a presença de 

citocinas poderia influenciar na determinação de massa gorda nos primeiros meses de vida. 

 

Relação das concentrações de adiponectina no cordão umbilical e a composição corporal 

nos primeiros quatro meses de vida. 

Dada a função modeladora da adiponectina no metabolismo da glicose, possivelmente 

participando do processo de crescimento celular, além das associações positivas com o PN em 

outros estudos (SIVAN et. al., 2003, TSAI et. al., 2004; INOUE et. al., 2008; MANTZOROS 

et. al., 2008; NAKANO et. al., 2011) pressupôs-se neste estudo que uma maior concentração 

de adiponectina tivesse relação com a composição corporal do lactente. Porém, ajustada a 

outras variáveis de confusão, foi encontrada associação entre adiponectina e percentual de 

gordura apenas nos lactentes não amamentadas no 1º mês de vida. No entanto, é importante 

evidenciar que a adiponectina se manteve no modelo final significativo para sexo feminino ao 

nascimento e masculino no primeiro mês de vida e para lactentes nascidos de parto normal. 

 A maior parte dos estudos encontrou associação positiva da adiponectina com 

parâmetros antropométricos ao nascimento, porém neste estudo esta associação não foi 

observada. A comparação aos achados de outros estudos se torna limitada devido às 

diferenças das populações analisadas, uma vez que este estudo possui uma população mais 

homogênea (ex. exclusão de recém-nascidos com baixo peso), quando comparada aos outros 

estudos. No entanto, a não associação com parâmetros de crescimento e adiponectina também 

já haviam sido relatados por Martos-Morenos et. al. (2009) e Martínez-Cordero et. al. (2006) 

que encontraram associação positiva do PN apenas com a leptina e nenhuma associação com 
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adiponectina. Contudo, ressalta-se que a adiponectina foi mantida no modelo final 

significativo de regressão linear múltipla, para o sexo feminino ao nascimento (R²=0,29; 

P=0,001) e masculino no 1º mês (R²=0,21; P<0,05) e ao nascimento para nascidas de parto 

normal (R²=0,22; P=0,002). Esses dados indicam que possivelmente exista uma participação 

da adiponectina negativa sobre o percentual de gordura, porém associada a outros fatores, 

com influência positiva no percentual de gordura, como o IMC materno e a leptina. 

No indivíduo adulto, diversos estudos têm mostrado uma associação inversa entre 

obesidade e concentrações séricas de adiponectina. Sivan et. al. (2004) em estudo, ao dosarem 

pela primeira vez a adiponectina do sangue do cordão umbilical atribuíram a diferença 

encontrada entre adultos e lactentes, pela relação da produção de adiponectina com o tamanho 

dos adipócitos, que ocorre por um feedback negativo entre grandes adipócitos e baixas 

concentrações de adiponectina. Uma possível explicação para a falta de associação com o 

percentual de gordura seria a partir da constatação de que as células adiposas dos recém-

nascidos são pequenas, com maior hiperplasia que hipertrofia, portanto, não seria possível 

observar a relação inversa encontrada em indivíduos adultos.  

Dentre as citocinas analisadas, a adiponectina foi a única que não apresentou variação 

de médias de acordo com o tipo de parto (normal ou cesárea), apesar da média de 

concentrações de adiponectina no sangue do cordão de lactentes nascidas de parto normal ser 

maior comparada às das nascidas por cesárea (93,6 x 89,1 µg/mL, respectivamente), não 

foram significantes. Apesar disso, a adiponectina permaneceu no modelo final, estratificado 

por tipo de parto, juntamente com a leptina e IMC materno, somente para o parto normal, 

apresentando associação negativa com percentual de gordura (R²=0,23; P=0,002). Em estudo 

recente, Hermansson et. al., (2014) notaram nível de adiponectina significativamente menor 

em lactentes nascidas por cesárea eletiva em comparação com aqueles que nasceram de parto 

normal, e sugeriram que a cesárea eletiva está associada com maior risco de obesidade, 

independentemente dos fatores de risco maternos.  

No modelo final de regressão estratificado por tipo de alimentação fornecida à criança, 

a adiponectina foi a única variável que se mantida e se associou inversamente com a 

composição corporal no 1º mês de vida nos lactentes não alimentados exclusivamente por 

leite materno (R²=0,40; P=0,02). O razão da falta de associação com lactentes alimentadas 

exclusivamente por leite materno pode ser explicada por achados de outros estudos, que 

relataram a presença de citocinas no leite materno, o que também poderiam influenciar na 
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composição corporal. Brunner et. al., (2014) concluíram que os altos níveis de adiponectina 

no leite materno poderiam estar associados a um maior ganho de peso e massa gorda até 2 

anos. 

Uma questão relevante a ser destacada quanto a metodologia empregada nas análises 

do presente estudo, é o fato de que a adiponectina circula em diferentes isoformas 

caracterizadas pelo alto, médio e baixo peso molecular. Contudo, neste estudo dosou-se a 

adiponectina sérica total. A adiponectina de alto peso molecular tem sido sugerida por 

apresentar funções mais importantes na sensibilidade à insulina comparada às outras 

isoformas, o que possivelmente poderia trazer resultados diferentes neste estudo (IBÁÑEZ et. 

al., 2008; SULISTYONINGRUM et. al., 2013). 

Outra questão importante a ser referida quanto às concentrações da adiponectina, 

apesar de não analisadas aqui, são as significativas diferenças de concentrações comparadas 

às encontradas em indivíduos adultos (SIVAN et. al., 2004, LUO et. al., 2013; 

DAWCZYNSKI et. al., 2014). Este dado merece atenção, considerando o fato de que a 

adiponectina do cordão é de origem fetal e não apresenta relação com a concentração materna 

ou placentária. Dois estudos confirmam essa afirmação. Sivan et. al. (2004) dosaram a 

adiponectina do cordão umbilical e no 4º dia de vida e não observou alteração das 

concentrações de adiponectina no sangue do cordão umbilical nos dois períodos avaliados. 

Outro estudo recente, em confirmação aos achados do outro grupo, Dawczynski et. al. (2014) 

mostraram que a adiponectina do cordão é de origem fetal, e não materna. A expressão do 

gene da adiponectina foi encontrada em 8 das 22 placentas analisadas, sem associação com 

expressão de adiponectina e com as concentrações da citocina no cordão ou circulação 

materna.  

Portanto, ainda que no presente estudo não tenha sido evidenciado o papel da 

adiponectina sobre o percentual de gordura, apenas para lactentes não amamentadas e no 1º 

mês de vida, ou em associação a outras variáveis (leptina e IMC materno), ao observar a 

elevada concentração ao nascimento e a falta de associação com tecidos maternos, é razoável 

considerar a participação da adiponectina em processos metabólicos no início da vida ainda 

não descrito na literatura. Ademais, este estudo possui uma limitação sobre o tempo avaliado, 

uma vez que já foi descrita associação entre adiponectina do cordão como preditora do IMC 

até os 3 anos de idade em crianças japonesas (NAKANO et. al., 2012). Além disso, análises 
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genéticas auxiliariam na investigação, visto que já foram descritos polimorfismos no gene da 

adiponectina (ADIPOQ), que influenciam a adiponectina circulante (SAITO et. al., 2012). 

 

Relação das concentrações de leptina no cordão umbilical e a composição corporal nos 

primeiros quatro meses de vida 

Ratificada a hipótese do presente estudo, a leptina teve participação na determinação 

da adiposidade neonatal. A maior parte dos estudos anteriormente publicados limitou-se a 

avaliar a associação desta citocina com parâmetros antropométricos. Porém, o presente 

estudo, mostrou participação da leptina no percentual de massa gorda do recém-nascido com 

destaque à metodologia utilizada, a pletismografia, para aferição da composição corporal, 

validada para esse grupo populacional. 

A leptina não apresentou diferença entre as concentrações médias ao nascimento do 

sexo feminino e masculino. Em análise de regressão não estratificada por sexo a leptina 

associou-se positivamente com o percentual de gordura. Todavia, ao separar por sexo, 

observou-se uma associação positiva para o sexo feminino e não para o masculino; 

sinalizando diferenças metabólicas desde o nascimento, com influência na composição 

corporal. Estudos em modelos animais mostraram que estímulos durante o período 

gestacional podem ter impactos metabólicos distintos entre os sexos, indicando dimorfismo 

sexual da programação metabólica desde a fase intrauterina (GOYAL &, LONGO, 2003; LEE 

et. al., 2013). No entanto, em meta-análise  realizada por Karakosta et. al. (2010), não 

encontraram diferença entre a leptinemia do cordão umbilical e padrões de crescimento 

diferentes entre os sexos. Este mesmo grupo de pesquisadores, Karakosta et. al., (2012) 

utilizaram dados da coorte "Rhea" com inclusão de 398 recém-nascidos. O sexo feminino 

apresentou níveis mais altos de leptina em comparação com o masculino, e sugeriram que 

intervalos de referência específicos por sexo são essenciais na prática clínica para a 

interpretação correta dos valores de leptina no sangue do cordão umbilical e da detecção 

precoce da obesidade infantil.  

A partir do primeiro mês até o quarto mês de vida, a leptina ao nascimento não 

influenciou no percentual de massa gorda em nenhum dos sexos. Uma possível explicação 

para a falta de associação de adiposidade após o primeiro mês de vida com as concentrações 

de leptina ao nascimento se deve ao fato de que as concentrações no cordão umbilical sofrem 
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interferência da produção placentária de leptina. Estudo recente mostrou que ratas com 

restrição de crescimento placentário, tinham menor produção de leptina e menores parâmetros 

antropométricos (COTTREL et. al., 2011). Sivan et. al. (2003) dosaram a leptina do cordão 

umbilical e novamente após quatro dias de vida e diferente da adiponectina, observaram uma 

redução substancial após o nascimento, justificada pelo reconhecimento da produção 

placentária de leptina.   

Outra hipótese para a falta de associação da leptina do cordão umbilical, do primeiro 

ao quarto mês de vida poderia ser de que a leptina do cordão umbilical exerceria maior 

influência no desenvolvimento da adiposidade no período intrauterino comparado ao período 

pós-natal. Esta hipótese é corroborada pela presença de leptina e do seu receptor em vários 

tecidos fetais (pulmão, fígado e rim), reforçando as implicações para o seu potencial papel no 

crescimento fetal (HOGGARD et. al., 2001) Ainda assim é importante ressaltar que, segundo 

a hipótese da programação fetal, alguns fatores ao nascimento poderão influenciar a 

composição corporal até a vida adulta do indivíduo, mas este estudo restringiu-se até o 4º mês 

de vida.  

Evidências tem sugerido que um perfil aumentado dos níveis de leptina pode ser 

causador no desenvolvimento posterior de um fenótipo propenso ao desenvolvimento da 

obesidade. Pesquisadores que verificaram a interferência da leptina em longo prazo, com 

administração da leptina no período pré-natal na prole de ratas prenhas desnutridas, 

observaram que a infusão de leptina foi capaz de programar a adiposidade na vida adulta 

(VICKERS et. al., 2005). Em contestação a estes achados, Mantzoros et. al. (2009) 

observaram que lactentes com baixos níveis de leptina ao nascimento tiveram maior peso 

corporal aos 2 anos, sugerindo que os baixos níveis de leptina ao nascimento poderiam ativar 

no hipotálamo mecanismos neuroendócrinos que programariam um aumento duradouro do 

apetite e da ingestão de alimento. 

As médias de leptina, conforme apresentado na Tabela 3, não diferiam de acordo com 

o sexo da criança, porém foram observadas diferenças estatisticamente significantes entre 

parto normal e cesárea, 22,5 ng/mL e 36,0 ng/mL respectivamente. Uma possível explicação 

para esses resultados é que o trabalho de parto é um fator desencadeante de mecanismos 

inflamatórios. Além disso, existe uma relação entre leptina e sistema imune, e ao reconhecer o 

parto cesárea como mais estressante ao organismo, poderíamos supor que leptina estaria 

aumentada por este mecanismo (RUSSEL & TISDALE, 2005; MARTIN et. al., 2008, 
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TUTDIBI et. al., 2012). Entretanto, ressalta-se que neste estudo não foram analisados outros 

fatores mais influentes no processo inflamatório para confirmação desta hipótese, como por 

exemplo, o TNF-α e interleucinas (LAMBIN et. al., 2006; CALUWAERTS et. al., 2007). No 

entanto, Tutdibi et. al. (2012) não observaram diferenças significativas entre o tipo de parto e 

os fatores inflamatórios estudados, apenas alteração de Fator de Transformação do 

Crescimento Beta (TGF-β1), proteína que controla a proliferação e diferenciação celular na 

maioria das células. No modelo final de regressão estratificado por tipo de parto, a leptina 

manteve associação positiva com percentual de gordura do recém-nascido, tanto no parto 

normal quanto no parto cesárea. 

 Apesar da leptina não ter tido influência na análise estratificada por tipo de 

alimentação, um estudo conduzido por Wang et. al.. (2012) notou níveis significantemente 

reduzidos de leptina entre o nascimento e o 4º dia de vida, e este declínio foi positivamente 

correlacionado ao ganho de peso corporal e se associou com menor duração de amamentação. 

Em estudo realizado no México, observou-se que os níveis de leptina do cordão umbilical 

apresentaram relação inversa com o ganho de peso nos primeiros 3 meses de vida em 

lactentes alimentadas por fórmulas infantis, porém esse resultado não foi refletido nas 

lactentes em aleitamento materno exclusivo (TREVIÑO-GARZA et. al., 2012). 

Possivelmente, pelo fato da leptina ser transferida do sangue para o leite materno. 

A leptina do cordão umbilical mostrou-se um fator de influência sobre o percentual de 

gordura do recém-nascido. No entanto, a partir do primeiro mês, outros fatores, tiveram maior 

interferência sobre o ganho de massa gorda até o quarto mês de vida. 

 

Relação das concentrações de ZAG no cordão umbilical e a composição corporal nos 

primeiros meses de vida 

 

Nos 3º e 4º meses de vida a ZAG apresentou associação negativa com o percentual de 

massa gorda no sexo feminino. Aparentemente, este é o primeiro estudo a observar o 

dimorfismo sexual na ação da ZAG através da análise do sangue do cordão umbilical. 

Fundamentada pelas ações da ZAG descritas até o momento na literatura, a hipótese deste 

estudo seria que a ZAG apresentaria relação negativa com a adiposidade, o que pôde ser 

confirmado no presente estudo, porém observada após o terceiro mês de vida. 
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As maiores concentrações de ZAG no cordão umbilical resultaram em menores 

concentrações de massa gorda ao longo dos primeiros quatro meses de vida. 

Interessantemente, porém, essa associação foi encontrada apenas no sexo feminino. O 

dimorfismo sexual da ação da ZAG foi relatado por um grupo de pesquisadores chineses, 

Yeung et. al. (2009) que observaram que as concentrações séricas de ZAG eram 

significantemente maiores em indivíduos adultos do sexo masculino comparado ao feminino, 

dado não observado no presente estudo. Em estudo recente, Zhu et. al. (2014), encontraram 

uma redução significativa (21,6%) dos níveis séricos de ZAG em pacientes portadores de 

hipertensão arterial e uma relação negativa com um marcador de adiposidade (circunferência 

cintura-quadril). Selva et. al. (2009), notaram menor concentração sérica e expressão da ZAG 

pelo tecido adiposo em pacientes obesos. Russel & Tisdale (2011), para analisar a 

participação da ZAG sobre o tecido de gordura, realizaram tratamento in vivo com ZAG em 

camundongos, cujo desfecho foi uma redução de peso após 15 dias, sem alteração dietética. 

Entretanto, é necessário destacar outros achados discordantes na literatura. Yeung et. 

al. (2009), encontraram um resultado inesperado: uma associação positiva das concentrações 

séricas de ZAG com a circunferência cintura-quadril, um marcador de adiposidade. Segundo 

proposto pelos autores, a elevação “paradoxal” de ZAG sérica em indivíduos adultos com 

obesidade e/ou hipertrigliceridemia poderia ser por uma regulação fisiológica compensatória, 

com o objetivo de neutralizar o estresse metabólico imposto pela obesidade. Como 

alternativa, é possível que a obesidade possa causar resistência às ações reguladoras de 

adiposidade da ZAG, levando a uma hiperprodução desta citocina, semelhante ao quadro de 

hiperinsulinemia e hiperleptinemia observados na obesidade.  

Em busca da compreensão dos mecanismos envolvidos na determinação da 

composição corporal desde o nascimento e a presença da ZAG, foi encontrado apenas um 

estudo recente (NAF et. al., 2012) que determinou as concentrações de ZAG sérica materna e 

do cordão umbilical. Houve associação positiva com a idade gestacional, dado não observado 

no presente estudo, talvez o fato da amostra do presente estudo ser menor, seja uma 

explicação. Outro dado encontrado no estudo de Naf et. al. (2012) foi a ausência de relação 

entre as concentrações de ZAG materna e no cordão umbilical, o que sinaliza que a ZAG do 

cordão umbilical efetivamente reflete a produção fetal, sem interferência da produção 

materna. 

As médias ZAG, conforme apresentado na Tabela 3, não diferiam de acordo com o 

sexo da criança, porém foram observadas diferenças estatisticamente significantes entre parto 
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normal e cesárea, respectivamente, 24,9 µg/mL para 31,5 µg/mL. Fisiologicamente, o 

trabalho de parto normal é uma condição em que há uma diminuição nos níveis de insulina 

circulante e um aumento nas concentrações de catecolaminas e cortisol no recém-nascido, que 

possuem efeitos lipolíticos conhecidos (GITAU et. al., 2001; MEARS et. al., 2004; VOGL et. 

al., 2006). Deste modo, o parto normal aumenta a mobilização das reservas lipídicas fetais 

através do aumento das concentrações circulantes de moléculas lipolíticas. Ao analisar a 

influência do tipo de parto na vida adulta, Bouhanick et. al. (2014) observaram que nascidos 

de cesáreas não eletivas eram mais propensos ao aparecimento da síndrome metabólica na 

vida adulta, sugerindo que um estresse fetal poderia alterar mecanismos fisiológicos durante a 

vida. No entanto, apesar da ZAG possuir ação lipolítica, não foi observado aumento da ZAG 

no parto normal, supondo-se que esta ação não aconteça por medicação desta citocina. Em 

estudo conduzido em um intervalo de tempo maior, na coorte do Projeto Viva (E.U.A.), HUH 

et. al. (2012) observaram que aos 3 anos de idade, crianças nascidas de parto cesárea tinham 

maior risco de serem obesas. Até o quarto mês de vida, entretanto, não foi possível observar 

relações entre o tipo de parto e o percentual de gordura do lactente; portanto, seria importante 

o conhecimento da participação desta citocina ao nascimento nos anos subsequentes. 

No modelo final de regressão linear múltipla estratificada por tipo de alimentação 

oferecida, nos lactentes em aleitamento materno exclusivo, observou-se associação negativa 

da ZAG com o percentual de gordura no terceiro mês de vida, porém com baixo poder de 

explicação (R²=0,08). Conforme discutido anteriormente, o consumo do leite materno permite 

que seja fornecido à criança além dos nutrientes necessários, uma série de elementos 

presentes na circulação materna, como as citocinas (BING et. al., 2011; BROWSKY, 2011). 

Porém, não foram encontrados estudos que tenham dosado a ZAG no leite materno. Desta 

forma, é provável que uma explicação melhor pudesse ser encontrada se também fossem 

dosadas esta citocina da circulação materna no período da lactação assim como determinar a 

sua presença no leite.  

Estudos genéticos têm sugerido a ZAG como candidata a regulação do peso corporal, 

hipótese apoiada pela demonstração de que ratos knockout do gene da ZAG são mais 

susceptíveis ao ganho de peso (BING et. al., 2010).  Ademais, um estudo realizado em 

pacientes com polimorfismo de nucleotídeo único no gene da ZAG (rs4215 – A/G) observou 

que estes pacientes eram mais propensos a desenvolver a obesidade (ZHU et. al., 2012). 

Aparentemente este é o primeiro estudo a associar a influência da ZAG no cordão 

umbilical com a massa gorda em estudo prospectivo e pela metodologia de composição 
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corporal padrão ouro para faixa etária. Os resultados encontrados neste estudo indicam que a 

ZAG pode participar do controle do crescimento do tecido adiposo, porém também mostram a 

necessidade de um conhecimento mais amplo, envolvendo aspectos moleculares, para 

compreensão do exato papel da ZAG na determinação da composição corporal. 
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6  CONCLUSÃO 

 

Na avaliação da relação entre a composição corporal de lactentes (ao nascimento e 

mensalmente até o quarto mês de vida) com as concentrações sanguíneas de adiponectina, 

leptina e ZAG do sangue do cordão umbilical, observou-se que: 

- A leptina do cordão umbilical apresentou associação positiva com o percentual de 

massa gorda do recém-nascido no sexo feminino; 

- A adiponectina do cordão umbilical apresentou associação negativa com o percentual 

de massa gorda no primeiro mês de vida em lactentes não alimentadas por leite materno;  

- A ZAG do cordão umbilical apresentou associação negativa com adiposidade no 

terceiro e quarto meses de vida, no sexo feminino; 

- A ZAG do cordão umbilical apresentou associação negativa com o percentual de 

massa gorda em lactentes em aleitamento materno exclusivo no terceiro mês de vida; 

- A ZAG do cordão umbilical apresentou associação negativa com o percentual de 

massa gorda em lactentes nascidas de parto cesárea no terceiro mês de vida. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A leptina do sangue do cordão umbilical parece ser um fator determinante da composição 

corporal no período intrauterino para o sexo feminino, hipótese esta a ser confirmada pelo 

fato da associação não permanecer significante após o primeiro mês de vida. 

A adiponectina do sangue do cordão umbilical se manteve no modelo de regressão linear 

final significativo para o sexo feminino ao nascimento e masculino no primeiro mês de vida, e 

no parto normal ao nascimento, o que poderia indicar ação sinérgica, porém, em direção 

oposta com outras variáveis, como o IMC da mãe e a leptina. A adiponectina apresentou 

associação negativa com o percentual de massa gorda no primeiro mês de vida em lactentes 

não amamentadas exclusivamente com leite materno, possivelmente porque lactentes 

alimentadas por leite materno possuem a influência da citocina presente no leite da mãe.   

A ZAG do cordão umbilical apresentou associação negativa com adiposidade no terceiro e 

quarto meses de vida, no sexo feminino. Além disso, a ZAG teve associação negativa no 

percentual de massa gorda em lactentes em aleitamento materno exclusivo e nascidas de 

cesárea. Aparentemente, esse é o primeiro achado na literatura que descreve a relação 

negativa nos primeiros meses de vida entre ZAG e percentual de massa gorda, sugerindo um 

papel da ZAG na programação da composição corporal, com interferência maior no período 

pós-natal. Mais estudos devem ser conduzidos considerando que parece existir diferença nos 

fatores envolvidos na composição corporal entre o sexo feminino e masculino, mesmo que 

estes não apresentem diferenças significativas de médias. 
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ANEXO A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Informações do Sujeito da Pesquisa 

Nome: 

Documento de Identidade nº: Sexo:   (  ) M       (  )F 

Data de Nascimento:    /  /                            E-mail: 

Endereço: Nº Complemento: 

Bairro: Cidade: Estado: 

CEP: Telefones:  

 

Informações do Responsável Legal 

Nome: 

Documento de Identidade nº: Sexo:   (  ) M       (  )F 

Data de Nascimento:    /  /                           E-mail: 

Endereço: Nº Complemento: 

Bairro: Cidade: Estado: 

CEP: Telefones:  

 

Título do Projeto de Pesquisa: A composição corporal de lactentes nos primeiros 6 
meses de vida e sua relação com níveis de Zinco-α2-glicoproteína, Adiponectina, Leptina 
e Fator de Necrose Tumoral-α do cordão umbical, 

Duração da Pesquisa: 6 meses 

Nome dos pesquisadores responsáveis:  
Verônica Luiza V, Euclydes Colovati (Mestranda do Programa de Pós Graduação em Nutrição Humana 

Aplicada da Universidade de São Paulo), 

Patrícia Helen de Carvalho Rondó (Docente da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 

Paulo), 

Cargo/ Função: Nutricionista/Pesquisadora Nº do Registro do Conselho 

Regional: 3-29039 

Instituição: Faculdade de Ciências Farmacêuticas/ Pós-graduação em Nutrição Humana Aplicada 
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Este estudo tem como objetivo avaliar a quantidade de gordura do seu (sua) filho (a) 

desde o nascimento até os 6 meses de idade e relacionar com a concentração de proteínas do 

sangue do cordão umbilical, sendo que esse material é normalmente descartado pelo hospital, 

após o nascimento, A coleta do sangue será realizada até 10 minutos após o parto, pela equipe 

de enfermagem do Hospital Maternidade Vila Nova Cachoeirinha, Este projeto necessita que 

antes da alta hospitalar a senhora responda a dois questionários referentes a questões 

socioeconômicas e alimentação da criança, aplicados pela pesquisadora responsável, Dados 

referentes ao seu histórico de saúde poderão ser coletados, com a sua permissão, do prontuário 

médico do hospital, Necessitaremos também pesar, medir o comprimento e as circunferências 

cefálica, braquial e torácica da criança, além de avaliar a quantidade de gordura corporal pelo 

equipamento de pletismografia instalado no Hospital Maternidade Vila Nova Cachoeirinha, 

procedimento realizado em tempo médio de 5 minutos, com a criança sem roupa, e com o 

cabelo penteado com óleo para bebê antialergênico, Todas essas medidas serão realizadas uma 

vez ao mês e por esta razão, estes procedimentos poderão trazer algum desconforto a criança e 

a senhora, pois será necessário contar com a sua presença e do seu (sua) filho (a) no Hospital 

Maternidade Vila Nova Cachoeirinha uma vez ao mês, até que complete o 6º mês de vida, Os 

gastos com o transporte (metrô/ônibus) para o hospital serão ressarcidos em todos os retornos 

que a senhora comparecer, As medições e manuseios da criança serão realizados em sua 

presença por pesquisadores devidamente treinados da Faculdade de Saúde Pública, da 

Universidade de São Paulo, para minimizar eventuais riscos, Caso seja de seu interesse, haverá 

a possibilidade de que ao final da pesquisa a senhora seja atendida por uma nutricionista da 

equipe, com o objetivo de orientar a sua alimentação, O agendamento dos retornos mensais, 

assim como das eventuais consultas de orientação alimentar, deverá ser feito diretamente e 

somente com a pesquisadora responsável, através dos telefones fornecidos abaixo, Os dados 

referentes as medidas de peso, comprimento e circunferências do seu (sua) filho (a) serão 

fornecidos mensalmente pela pesquisadora responsável,  

Esta pesquisa não se trata de um estudo invasivo e permite sua recusa ou desistência de 

participação em qualquer momento, sem quaisquer consequências ou prejuízos para a senhora 

ou seu (sua) filho (a), É importante salientar que os dados coletados serão confidencias e 
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utilizados somente nesta pesquisa, A senhora receberá duas cópias deste documento (Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido) sendo que uma ficará com a senhora e outra ficará comigo, 

Informamos ainda que o estudo por ser de observação oferece risco mínimo, mas a senhora 

poderá ser indenizada, caso ocorra algum dano em decorrência direta da participação na 

pesquisa, 

Os resultados deste estudo permitirão um melhor conhecimento dos fatores determinantes da 

gordura corporal do seu filho (a) desde o nascimento até o 6º mês de vida, para tentar prevenir a 

obesidade e outras doenças futuras, 

 
Para outros esclarecimentos que julgar necessário, favor entrar em contato com as 
pesquisadoras responsáveis:  

 
Verônica Luiza Vale Euclydes Colovati 

Av, Dr, Arnaldo 715 - Cerqueira César 

CEP 01246-904 - São Paulo - SP 

Tel, 11-3061-7868 - Fax 11-3061-7705 

Tel,: (11) 98951-8926 

 

Consentimento Pós-Esclarecido: 
 
Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi 
explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa, 
 

São Paulo,     de           de  2013 , 

 

 

_______________________________ 
Assinatura do sujeito de pesquisa 

Ou responsável legal 

___________________________________ 
Assinatura do pesquisador responsável 

Verônica Euclydes 

 
Para qualquer questão, dúvida, esclarecimento ou reclamação sobre aspectos éticos dessa 

pesquisa, favor entrar em contato com: 

Comitê de Ética em Pesquisas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de 

São Paulo – Av, Prof, Lineu Prestes, 580 - Bloco 13A – Butantã – São Paulo – CEP 05508-900, 

Fone: 3091-3622, fone-fax: 3091-3677 – e-mail: cepfcf@usp,br, 

Comitê de Ética em Pesquisas do Instituto Adolfo Lutz – Av, Doutor Arnaldo, 355 – São Paulo – 

CEP 01246-000, Fone: 3068-2858 

Profª. Tit. Patrícia Helen de Carvalho 

Rondó 

Av. Dr. Arnaldo 715 - Cerqueira César 

CEP 01246-904 - São Paulo – SP 

 

Tel. 11-3061-7868 - Fax 11-3061-7705 

 

mailto:cepfcf@usp.br
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Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Maternidade Vila Nova Cachoeirinha – Av, Deputado 

Emílio Carlos, 3100 – Limão - São Paulo – SP- CEP 2720200, Fone: 3986-1058 

 

 

ANEXO B 
  

   
 

   

   
Universidade de São Paulo 

   
   Departamento de Nutrição 

   
   Av, Dr, Arnaldo, 715 - Cerqueira Cesar 

   
   

       
Nome do entrevistador 

    

        
Código de id 

1, Nome do 
entrevistado: 

                

                

  
        Questionário Socioeconômico (ABEP) 

          Posse de itens:   Quantidade de itens     

      0 1 2 3 4 ou +     

Televisão em cores   0 1 2 3 4 
  Rádio     0 1 2 3 4 
  Banheiro     0 4 5 6 7 
  Automóvel     0 4 7 9 9 
  Empregada mensalista   0 3 4 4 4 
  Máquina de lavar   0 2 2 2 2 
  Videocassete e/ou DVD   0 2 2 2 2 
  Geladeira     0 4 4 4 4 
  Freezer     0 2 2 2 2 
  

           
Estado Civil:                
solteira              
casada                
outros 
 

  

 

 

 
 

    

          Grau de instrução do chefe da família 
  Nomenclatura antiga Nomenclatura atual 
  

Analfabeto / primário incompleto 
Analfabeto/ Até 3ª série Fundamental/ 

Até 3ª série 1º, Grau 
0 

 

 
Primário completo/ Ginasial incompleto 

Até 4ª série Fundamental / Até 4ª série 1º, 
Grau 

1 
 

 
Ginasial completo/ Colegial incompleto 

Fundamental completo/ 1º, Grau 
completo 2 

 Colegial completo/ Superior incompleto Médio completo/ 2º, Grau completo 4 
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Superior completo Superior completo 5 
 

          
Você trabalha? 

    
 

Se sim, o que você 
faz? 

    
     

 
    

 

          

     
Você trabalha com 
carteira assinada? 

    
 

     
    

 

          

     
Quantas vezes por 

semana? 
    

 

     
    

 

          

     
Quantas horas por 

dia?   
  

     

         
 

     
Você trabalhou até 
que semana/mês da 

gestação? 

     

     
     

     
     

         
 

Qual é a renda da sua 
família 

R$ 
       

     

          

Quantas pessoas moram 
em sua casa? 

 

  

     

      

                          

Fonte:  http://www,abep,org/novo/Content,aspx?ContentID=301         
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ANEXO C 

Questionário Alimentar 

   
Universidade de São Paulo 

   

   
Departamento de Nutrição 

   

   
Av, Dr, Arnaldo, 715 - Cerqueira Cesar 

   

          

     
Código de id 

  Data: 
    

    
   

     
    

   

          

          1, Ele (a)  mama no 
peito? (   ) Sim (   )Não (   ) Aleitamento Materno Exlusivo (ir q, 12) 

 Se não amamenta no peito fazer a seguinte pergunta na primeira entrevista,      

1,1 A Senhora poderia me contar porque a a criança não mamou no peito? 
   

 

          2, Ele (a) toma água? (   ) Sim (   )Não 
      

          3, Ele (a) toma chá? (   ) Sim (   )Não 
      

          4, Ele(a) toma suco? (   ) Sim (   )Não 
      

          5, Ele (a) come fruta? (   ) Sim (   )Não 
      Se sim, quantas vezes por semana? 

       (   ) todos os dias (   )3 vezes por semana (   ) menos que 3 vezes por semana 
 

          6, Ele (a) toma leite não materno? (   ) Sim (   )Não   
    

          7, Ele (a) come papinha salgada ou comida? (   ) Sim (   )Não 
    Se sim, quantas vezes no dia? 

       Como essa papa é preparada? 
       (   ) passa na peneira (   ) bate no liquidificador       (    ) amassa com o garfo 

  (   ) corta em pedaços pequenos (   ) igual do adulto (    ) Outra__________________ 
 

          8, Ele (a) come salgadinhos ou frituras? (   ) Sim (   )Não 
    

          9, Ele (a) toma refrigerante? (   ) Sim (   )Não 
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10, Ele usa mamadeira? (   ) Sim (   )Não 
      

          11, Ele (a) usa chupeta? (   ) Sim (   )Não 
      Se sim, desde que idade? 

        

          Se não mama no peito pule a questão abaixo: 
      12, Ontem de dia e de noite, quantas vezes ele (a) mamou no peito? 

   

          

          

          Se a criança toma leite não materno               

13, Qual o leite que ele toma? (  ) pó (  ) líquido 
    Nome: 

         15, Ontem a noite, quantas vezes ele tomou esse leite? 
     

          16, A senhora põe alguma coisa no leite? (   ) Sim (   )Não 
    

          17, O que a senhora costuma por? 
       

 18, A senhora prepara o leite para cada mamada ou faz várias mamadeiras de uma vez? 
 (   ) prepara para cada mamada (   ) prepara para várias mamadas 

   

          19, A senhora ferve o leite ou a água para preparar a mamadeira? (   ) Sim (   )Não 
  

          20, O que a senhora faz com a sobra do leite que ele mamou? 
     (   ) joga fora (    ) guarda na geladeira e oferece depois 
    

          Perguntas Gerais                 

21, Algumas mães tem dificuldade para saber quando a criança quer mamar ou comer, Como a 

senhora sabe? 
         

 22, Algumas mães tem dificuldade de saber quando a criança está satisfeita, Como a senhora faz? 
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