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RESUMO 

 

Introdução: A obesidade infanto-juvenil é um problema de saúde pública, com alta endemia 

e prevalência crescente no mundo todo. É uma doença associada a significativos problemas de 

saúde na população pediátrica, que afeta principalmente os sistemas cardiovascular e o 

endócrino, com risco elevado de desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2, hipertensão 

arterial, aterosclerose e dislipidemias. Objetivo: Investigar a relação entre os níveis séricos de 

leptina, a taxa metabólica basal e a resistência insulínica com o escore Z do índice de massa 

corporal de crianças púberes com obesidade. Métodos: Trata-se de um estudo transversal, 

realizado com 37 crianças obesas púberes de 7 a 12 anos de idade, atendidas pela primeira vez 

no Ambulatório de Obesidade Infantil, entre junho/2013 a abril/2014. Os participantes foram 

submetidos à avaliação antropométrica, aferição da pressão arterial, auto-classificação da 

maturação sexual, testes laboratoriais e bioimpedância. Resultados: O peso, o índice de 

massa corporal e a leptina diferiram de modo significativo entre os grupos (grupo 1 

indivíduos com obesidade (2 <zIMC≤ 3), e grupo 2 indivíduos com obesidade grave 

(zIMC>3)), bem como a porcentagem da massa gorda e a taxa metabólica basal. As crianças 

desse estudo, independente do grau de obesidade, apresentaram níveis elevados de insulina 

(70,3%), Homeostasis model assessment >3,16 (73%), níveis baixos de colesterol de 

lipoproteína de alta densidade (67,6%) e circunferência abdominal acima p90 (89,18%). Em 

relação às variáveis analisadas, observa-se que não houve diferença significativa entre os 

grupos. Conclusão: A obesidade infanto-juvenil já é um sinal de risco aumentado para o 

desenvolvimento de diabetes mellitus. Neste estudo, o índice de massa corporal e a 

circunferência abdominal, já se mostraram preditores de risco para alterações metabólicas, 

sendo instrumentos de fácil acesso e baixo custo. 

 

Palavras-chave: obesidade, criança, leptina, metabolismo basal, resistência à insulina. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Childhood and adolescent obesity is a public health problem that presents high 

endemic and growing prevalence worldwide. It is a disease associated with important health 

problems in the population of children, that affects mainly the cardiovascular and endocrine 

systems, with high risck of developing type 2 diabetes mellitus, arterial hypertension, 

atherosclerosis and dyslipidemia. Objective: This study aims to investigate the relationship 

between the serum levels of leptin, the basal metabolic rate and the insulin resistance, with the 

Z score of the body mass index of children with obesity. Methods: This is a transversal study 

and 37 obese children, aged between 7 to 12 years old, were treated for the first time in the 

outpatient care unit specialized in childhood obesity, from June/2013 to April/2014. The 

participants were submitted to anthropometric evaluation, blood pressure measurement, self-

classification of sexual maturity, laboratory tests and bioimpedance. Results: Weight, body 

mass index and leptin differed significantly between the groups (Group 1 - individuals as 

obese (2 <zBMI≤ 3), and group 2 - individuals with severe obesity (zBMI> 3)), as well as 

body fat percentage and the basal metabolic rate. The children of this study presented high 

levels of insulin (70.3%), Homeostasis model assessment >3.16 (73%), low levels of high 

density lipoprotein cholesterol (67.6%) and abdominal circumference above p90 (89.18%), 

regardless of their obesity classification. Concerning the variables analyzed, there were no 

significantly differences between the groups. Conclusion: Childhood and adolescent obesity 

already is an element that indicates a higher risk for the development of diabetes mellitus. In 

this study, the body mass index and the abdominal circumference have proven predictors of 

risk to develop metabolic alterations, being instruments easy to access and low cost. 

 

Keywords: obesity, child, leptin, basal metabolism, insulin resistance. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A obesidade infanto-juvenil é um problema de saúde pública, com alta endemia e 

prevalência crescente no mundo todo (BARROS FILHO, 2004; THOMPSON, 2014;). É uma 

doença associada a significativos problemas de saúde na população pediátrica, que afeta 

principalmente os sistemas cardiovascular e o endócrino, com risco elevado de 

desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial, aterosclerose e dislipidemias 

(BEGHETTO et al., 2011; OGDEN et al., 2008; SAKI; KARAMIZADEH, 2014). Essas 

comorbidades estão presentes em cerca de 40% dos adolescentes norte-americanos e a 

coexistência dessas modificações metabólicas chega a ser sete vezes maior no obeso 

(LAVRADOR et al., 2011). 

Crianças e adolescentes obesos possuem uma grande chance de se tornarem adultos 

obesos, agravando ainda mais a necessidade de ações de saúde pública desta questão 

(THOMPSON, 2014). 

Na sociedade em que vivemos, o estilo de vida é considerado o principal responsável 

pelo rápido crescimento da prevalência de obesidade. Se a eficiência em armazenar energia 

favoreceu a sobrevivência em períodos de restrição alimentar, nos dias atuais ocorre o oposto. 

A facilidade de acesso e o baixo custo de alimentos altamente palatáveis e de alta densidade 

calórica, aliados à vida sedentária, fizeram com que a obesidade crescesse em proporções 

alarmantes (SANDE-LEE; VELLOSO, 2012). 

Na infância o principal sinal de alerta para a prevenção das doenças cardiovasculares 

são a obesidade e a dislipidemia (VRABLÍK et al., 2014). Nas últimas duas décadas, 

pesquisadores descobriram que o processo aterosclerótico começa ainda na infância. A 

presença de dislipidemia infantil é fator aterogênico, já avaliado por análises não invasivas da 

espessura da íntima das carótidas (COOK; KAVEY, 2011). 



14 

 

 

Alguns fatores como interrupção precoce do aleitamento materno, introdução da 

alimentação complementar de forma inapropriada, emprego de fórmulas lácteas diluídas de 

modo incorreto, distúrbios do comportamento alimentar e inadequada relação ou da dinâmica 

familiar, podem levar a obesidade (VICARI, 2013). 

A abrangência da obesidade infantil no Brasil pode ser evidenciada com os dados 

apresentados pela Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF 2008-2009) em que mostraram 

que no país, a prevalência de crianças acima do peso, principalmente na faixa etária entre 5 e 

9 anos de idade, dobrou entre 1989 e 2009, passando de 15% para 34,8%, respectivamente. Já 

o número de obesos teve um aumento de mais de 300% nesse mesmo grupo etário, indo de 

4,1% em 1989 para 16,6% em 2008-2009. Entre as meninas esta variação foi ainda maior 

(MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 2009). 

 Na região Sul do Brasil a evolução do excesso de peso entre os adolescentes passou 

de 4,7% para 27,2% entre os do sexo masculino e 9,7% para 22,0% entre as do sexo feminino 

(SUÑÉ et al, 2007). O estado do Rio Grande do Sul, segundo Vigitel 2011 (BRASIL, 2012) é 

o estado líder em adultos com sobrepeso, sendo urgentes ações preventivas e de tratamento 

para as crianças e os adolescentes.  

Agregação do excesso de peso nas famílias inclui aspectos genéticos e 

comportamentais. O excesso de peso parental parece ser o preditor mais importante no 

excesso de peso na infância (DANIELZIK et al., 2004; KLEISER et al., 2009; REILLY et al., 

2005). Kleiser et al. (2009) mostraram que as crianças com excesso de peso de pais obesos 

tiveram 4,9 mais chances de apresentarem sobrepeso e 10,2 mais chances de apresentarem 

obesidade comparada com as crianças cujos ambos os pais eram eutróficos. 

O estudo de Howe et al. (2010) examinaram os possíveis efeitos de biomarcadores 

para obesidade em 7.772 crianças, mostrando que as crianças de pais com baixo grau de 

escolaridade e baixos status socioeconômicos apresentaram colesterol total, colesterol - LDL 
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(lipoproteína de baixa densidade), leptina, proteína C reativa ultra sensível e interleucina-6 

mais elevados, e aumento da pressão arterial (PA).  

Estudos prospectivos indicam que as dislipidemias presentes na infância e na 

adolescência bem como a obesidade infanto-juvenil concomitante à hipertensão arterial, 

hiperlipidemia e síndrome metabólica, estão associadas à doença cardiovascular na vida 

adulta (SANTOS et al., 2006; WEISS et al., 2004). Os níveis elevados de colesterol- LDL e 

de índice de massa corporal são preditivos para alterações nas carótidas em adolescentes, e 

essas são fortemente relacionadas com aterosclerose coronariana e risco cardiovascular 

(BOYD et al., 2005).  

Crianças obesas com tendência genética ao diabetes melitus tendem a apresentar 

resistência à ação da insulina com hiperinsulinismo compensatório. Entretanto, não está claro 

se o grau de obesidade influência de maneira inequívoca a presença e intensidade da 

resistência insulínica (RI) e se há nesses casos alteração da glicemia. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 LEPTINA 

 

A leptina foi descoberta no final de 1994, seu nome é derivado do grego leptos, que 

significa magro, sendo formada por 167 aminoácidos transcritos a partir do gene da obesidade 

(ob), originalmente clonado em camundongos (FRIEDMAN, 2010). É produzida 

principalmente no tecido adiposo, mas também é encontrada em uma variedade de tecidos, 

incluindo placenta, ovário, epitélio mamário, medula óssea e tecidos linfóides (DARDENO et 

al., 2010).  

Os níveis de leptina são pulsáteis e segue um ritmo circadiano, concentrações mais 
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elevadas ocorrem entre meia-noite e de manhã cedo, já as concentrações mais baixas no início 

até meados da tarde.  Níveis de leptina durante a noite podem ser até 75,6% maior que os 

níveis mínimos da tarde (DARDENO et al., 2010). 

A leptina interage com várias vias neuronais dentro e fora do hipotálamo para regular 

o consumo de energia através de neuropeptídeos orexígenos e anorexígenos. Esse hormônio 

age inibindo a síntese e/ou secreção de neurotransmissores orexígenos envolvidos nos 

mecanismos de aumento da ingestão alimentar e diminuição do gasto energético, como o 

neuropeptídio Y (NPY) e a proteína relacionada à agouti (AgRP ou agouti-related protein). A 

leptina também estimula a expressão de neuropeptídeos anorexígenos ligados aos mecanismos 

de inibição da ingestão alimentar e aumento do gasto energético (pro-opiomelanocortina – 

POMC e transcrito relacionado à cocaína e anfetamina – CART) (DONATO JÚNIOR et al., 

2004; SILVEIRA et al., 2009) (Figura1). 

 

Figura 1 - Circuito de retroalimentação entre a concentração sérica de leptina e a 
regulação do estímulo para a ingestão de alimentos e do gasto energético.  
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A – Quando a ingestão de alimentos excede o gasto energético, a concentração de leptina aumenta, levando à 
diminuição da síntese de NPY e AgRP e ao aumento de POMC e CART no núcleo arqueado (hipotálamo), cuja 
consequência é a diminuição da ingestão de alimentos e o aumento do gasto de energia, a fim de reduzir o 
balanço energético positivo e, assim, manter o peso estável. B – Ilustra situação oposta à anterior, quando a 
ingestão de energia não consegue suprir a necessidade do gasto de energia, o que implica em aumento do 
estímulo para a ingestão de alimentos e redução do gasto energético. Nota-se que as consequências fisiológicas 
do quadro B são muito maiores que a da situação A, ou seja, as repercussões no organismo quando o balanço 
energético está negativo não são apenas o inverso que no quadro A, mas, também, implicam estímulos muito 
mais intensos. Abreviaturas: NPY – neuropeptídeo Y; AgRP – proteína relacionada à agouti; POMC – pró-
opiomelanocortina; CART – transcrito regulado por cocaína e anfetamina. 
 
Fonte: Donato Júnior et al., 2004. 
 

 O hormônio leptina é sintetizado principalmente pelo tecido adiposo branco (AHIMA; 

FLIER, 2000). Os níveis plasmáticos de leptina dependem diretamente da massa de tecido 

adiposo e correlacionam-se com o índice de massa corporal (IMC) (MARTINS et al., 2012). 

Em crianças obesas sem comorbidades os níveis de leptina são mais elevados e os níveis de 

receptor solúvel de leptina são mais baixos do que nas crianças não-obesas (BALAGOPAL et 

al., 2010).  

 No indivíduo obeso as concentrações plasmáticas de leptina geralmente estão elevadas 

na mesma proporção do tecido adiposo, e os mecanismos esperados de regulação do gasto 

energético não ocorrem (MELO et al., 2008). 

 Os níveis de leptina variam com estágio de Tanner independente da adiposidade. 

Apresentam-se mais elevados o sexo feminino do que no sexo masculino nos estágios de 

Tanner IV e V, mas não em estágios iniciais do desenvolvimento puberal (STYLIANOU et 

al., 2007). 

 

2. 2 CONTROLE ENERGÉTICO 

 

Recentemente foram identificadas em algumas regiões do cérebro, envolvidas com a 

ingestão de energia, que a lesão molecular de vias relevantes do Sistema Nervoso Central 

(SNC), como a do hipotálamo que possui conexões aferentes e eferentes para o tronco 
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cerebral, mesencéfalo, amígdala, hipocampo, e córtex, que se lesionadas ou estimuladas 

selectivamente, resultam em previsíveis alterações no comportamento alimentar 

(ROSENBAUM et al., 2008). 

Os sinais aferentes e eferentes podem derivar de eventos de curto prazo como o início 

e o término das refeições ou de longo prazo como o estoque de energia corporal (FLIER, 

2004). 

Os componentes eferentes regulam a intensidade da fome e procura de alimento, o 

nível de gasto energético, incluindo o basal e o determinado pela atividade física, níveis 

hormonais como o da insulina e dos glicocorticóides (FLIER, 2004) (Figura 2). 

 

Figura 2 - Componentes do sistema do balanço energético.  
O sistema do balanço energético envolve sinais aferentes de longo prazo provenientes de gordura (leptina) e 
células pancreáticas (insulina) e de curto prazo, sinais aferentes relacionados com as refeições a partir do 
intestino, incluindo inibidores de alimentação (PYY, GLP-1, e CCK) e o estimulador de alimentação (grelina). 
Estas entradas são integradas dentro do cérebro. Saídas eferentes regulam o apetite, o gasto de energia, ambiente 
hormonal, o particionamento de energia e o estado de reprodução e crescimento. 
 
Fonte: Flier, 2004 
 

 A leptina atua como um sinal aferente para o SNC através de uma retroalimentação 

negativa, que inibe a expressão do gene da leptina, e posteriormente, controla a ingestão 

alimentar e, regula a massa de tecido adiposo, o peso corporal e o apetite (SILVEIRA et al., 

2009). 
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Uma vez produzida no tecido adiposo, a leptina entra na circulação sanguínea e é 

transportada ligada provavelmente ao seu receptor solúvel (Ob-Re) para os órgãos alvo. 

Variações no peso corporal resultam em mudanças nas concentrações plasmáticas de leptina. 

Estudos com modelos animais de obesidade induzida por dieta e grande parte dos pacientes 

com obesidade possuem leptina plasmática elevada. A administração exógena de leptina em 

roedores e pacientes com obesidade ocasiona uma perda de peso devido à diminuição 

exclusiva de tecido adiposo (NEGRÃO; LICÍNIO, 2000).  

Embora a leptina controle a ingestão e o gasto energético, o efeito das refeições 

normais gera pouco impacto sobre seu nível sérico. Esse hormônio não promove alteração do 

total ingerido no decorrer de uma refeição. Sua resposta à ingestão de alimentos ocorrerá após 

algumas horas (4-7 horas) do término da refeição, sugerindo que sua atividade no controle 

energético e saciedade se deem mais a médio ou longo prazo (NEGRÃO; LICÍNIO, 2000; 

DONATO JÚNIOR et al., 2004). 

 

2.3 RESISTÊNCIA À LEPTINA 

 

Apesar de o organismo dispor de um sistema de controle de peso aparentemente 

eficiente, surge a dúvida de como níveis elevados de leptina estão relacionados com a 

obesidade, sendo assim interpretado como evidência de “resistência à leptina” (DONATO 

JÚNIOR et al., 2004; FRIEDMAN, 2010). A resistência dessa proteína pode estar associada a 

um defeito no transporte de leptina ao SNC. A resistência ocorre por dois motivos: o 

transporte saturado de leptina através da barreira hemato-encefálica e anormalidade na 

ativação do receptor de leptina e transdução de sinal (SILVEIRA et al., 2009). 

A leptina é produzida por adipócitos de acordo com conteúdo de triglicerídeos, 

ocorrem mudanças nos estoques de energia corporal para respostas adaptativas do controle 
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central do balanço energético. Esse hormônio é capaz de responder e defender-se contra a 

diminuição da gordura corporal (FRIEDMAN, 2010; MYERS JR. et al., 2010). 

 A maioria dos pacientes obesos não possui mutações no gene da leptina. Os níveis de 

leptina no plasma em humanos estão relacionados com a massa de tecido adiposo. O aumento 

da concentração sérica de leptina observada nos obesos não provoca os efeitos desejados de 

redução da ingestão energética e aumento do gasto energético, sugerindo que há uma 

resistência a esse hormônio (DONATO JÚNIOR et al., 2004; FRIEDMAN, 2010). 

A obesidade ocasiona diversos processos celulares que atenuam a sinalização da 

leptina e amplifica a medida de ganho de peso induzida por fatores genéticos e ambientais 

(MYERS JR. et al., 2010). 

 

2.4 RECEPTOR E MECANISMO DE AÇÃO 

 

A leptina se liga aos receptores de leptina que se encontram localizados no SNC e em 

diversos tecidos periféricos (DARDENO et al., 2010). Há seis isoformas de receptores de 

leptina (ObRa, ObRb, ObRc, ObRd, ObRe e ObRf), que são divididos em longos, curtos e 

solúveis (SILVEIRA et al., 2009). Porém somente o receptor ObRb (forma longa) contém um 

domínio intracelular que é capaz de transmitir o sinal de ligação com a leptina para dentro da 

célula. A forma longa ObRb faz parte da família de receptores das citoquinas, ativando o 

sistema JAK/STAT de transdução do sinal após sua ligação com a leptina. O receptor ObRb 

foi encontrada nos mais diversos órgãos incluindo pâncreas, rim, medula adrenal, placenta, 

ovários e tecido adiposo (NEGRÃO; LICÍNIO, 2000). Uma forte presença da expressão do 

gene do receptor ObRb encontra-se em vários núcleos hipotalâmicos que regulam a ingestão 

alimentar e o controle do gasto energético (DARDENO et al., 2010).  
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A obesidade da cepa de camundongos db/db acontece devido a uma mutação no gene 

do receptor ObRb. Estes animais produzem leptina, porém não conseguem transmitir o sinal 

de ligação por conta do receptor defeituoso. A mutação na cepa db/db encontra-se presente 

também em humanos e está associada à obesidade nestes indivíduos (NEGRÃO; LICÍNIO, 

2000). 

 

2.5 FUNÇÕES DA LEPTINA 

 

A leptina age na função reprodutiva, hematopoiese, angiogênese, resposta imune e 

formação óssea (DONATO JÚNIOR et al., 2004; SILVEIRA et al, 2009). Além de regular o 

peso corporal parece informar o cérebro quando as reservas energéticas são suficientes para 

sustentar o início da puberdade e a reprodução (NEGRÃO; LICÍNIO, 2000). 

Este hormônio têm funções metabólicas importantes como: secreção de insulina pelo 

pâncreas, produção de glicose hepática no fígado e captação de glicose pelo músculo 

(SILVEIRA et al., 2009). 

Uma das ações periféricas mais importantes da leptina é a redução da síntese e da 

secreção da insulina (SEUFERT, 2004). Um estudo de German et al. (2009) sugeriu que 

sinais hipotalâmicos regulam a sensibilidade da insulina no fígado via um neurocircuito 

envolvendo o nervo vago, demonstrando ser possível um eixo cérebro-fígado no controle da 

homeostase energética. 

A leptina também atua na atividade lipolítica como um agente que promove estímulo 

para a lipólise e para a inibição da lipogênese. Serve como mecanismo de proteção contra a 

adipotoxicidade provocada pelo excesso de triacilgliceróis no citossol em células que não são 

adipócitos e, portanto, incapazes de armazenar quantidade excessiva de lipídeos em seu 

interior. Células com grande quantidade de gordura intracelular podem sofrer apoptose e há 
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evidências experimentais que associam algumas formas de diabetes mellitus com o aumento 

do conteúdo intracelular de lipídeos. A ativação da PKC-δ (proteína quinase C delta) parece 

ser importante no mecanismo que desencadeia a resistência à insulina (RI) gerada pelo 

excesso de lipídios, em células responsivas à insulina e nas células β do pâncreas (DONATO 

JÚNIOR et al., 2004). 

 

2.6 RESISTÊNCIA INSULÍNICA 

 

 A insulina é produzida nas células beta das ilhotas de Langerhans, no pâncreas, com 

um peso molecular de 5808 Da e composta por 51 aminoácidos (RAO et al., 2011). Esse 

hormônio é transportado através da barreira hematoencefálica, atua em receptores expressos 

em neurônios no núcleo arqueado do hipotálamo e também em outras regiões do cérebro 

(SANDE-LEE; VELLOSO, 2012). 

A RI é caracterizada pela redução da capacidade de níveis normais de insulina 

plasmática promoverem a adequada captação periférica de glicose, manterem a glicogênese 

hepática em equilíbrio e inibirem a produção de lipoproteína de muito baixa densidade 

(ROMUALDO et al., 2014). 

Existem diferentes métodos para diagnosticar a RI, dentre eles encontram-se os diretos  

que pretendem analisar os efeitos de uma quantidade pré-determinada de insulina 

administrada (teste de tolerância à insulina, teste de supressão da insulina e clampeamento), e 

os indiretos, que avaliam o efeito da insulina endógena (insulinemia de jejum, HOMA 

[Homeostasis model assessment] e o teste de tolerância oral à glicose [TTOG]) 

(ROMUALDO et al., 2014). O homeostasis model assessment for insulin resistance (HOMA-

IR) é um índice utilizado em estudos com base populacional, bastante estudado em crianças, 
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que utiliza insulina em jejum e glicose (CREEN-GREEN et al., 2013; MADEIRA et al., 

2009). 

A insulina regula o metabolismo da glicose, age no controle do balanço energético 

semelhantes à leptina e sua ação hipotalâmica produz efeitos catabólicos. Parece haver uma 

inter-relação entre as vias de sinalização da leptina e da insulina, em que a atividade da leptina 

no hipotálamo é modulada positivamente pela insulina e vice-versa (SANDE-LEE; 

VELLOSO, 2012). 

A síndrome da RI é uma resposta fisiológica dos tecidos periféricos para as ações da 

insulina (RAO et al., 2011). Para manter a homeostase da glicemia ocorre um 

hiperinsulinismo mantido, que necessita de capacidade adaptativa e de reserva da célula β. 

Quando isso falha, surge a hiperglicemia e com a falência posterior do pâncreas, o diabetes 

mellitus (SOCIEDADE PORTUGUESA DE ENDOCRINOLOGIA, DIABETES E 

METABOLISMO, 2009). 

Em condições pós-prandiais, principalmente o músculo e o tecido adiposo são os 

órgãos responsáveis pelo uso periférico da glicose. Portanto, a redução da produção dos 

transportadores de glicose GLUT-4, os quais são responsáveis pela captação da mesma, bem 

como falhas na atividade da enzima glicogênio sintetase muscular, no fígado, favorecem a 

hiperglicemia pós-prandial. O mesmo pode ocorrer em períodos de jejum, se a inibição da 

glicogenólise e gliconeogênese não for adequada (SOCIEDADE PORTUGUESA DE 

ENDOCRINOLOGIA, DIABETES E METABOLISMO, 2009). 

A secreção da insulina tanto no componente basal como estimulado, são diretamente 

proporcionais à adiposidade. (SANDE-LEE; VELLOSO, 2012). 

Serrano et al. observaram que adolescentes com excesso de peso apresentavam 4,5 

vezes maior chance de ter o índice Homeostasis model assessment (HOMA) alterado, e que os 
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seus valores eram maiores nas adolescentes com elevado percentual de gordura 

(ROMUALDO et al., 2014). 

A RI tem natureza poligênica, e depende de fatores relacionados ao consumo elevado 

de gorduras e carboidratos, assim como o padrão de sedentarismo (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2012). 

Com caráter transitório ou definitivo, a RI pode ocorrer tanto em condições 

fisiológicas: puberdade, gravidez, menopausa; como também em situações patológicas: 

obesidade, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia e hipertensão arterial (SOCIEDADE 

PORTUGUESA DE ENDOCRINOLOGIA, DIABETES E METABOLISMO, 2009). Em 

crianças, a puberdade parece desempenhar um papel importante no desenvolvimento do 

diabetes mellitus. Durante a puberdade, há um aumento da RI, resultando em 

hiperinsulinemia. Após a puberdade, respostas de insulina basal e estimulada diminuem 

(REINEHR, 2013). 

A obesidade na infância parece ser um importante gatilho de RI, o que torna as 

crianças obesas um grupo de risco (MADEIRA et al., 2009). Estudos recentes relatam um 

aumento crescente da prevalência de diabetes mellitus tipo 2 em crianças e adolescentes de 

todo mundo. É uma doença metabólica de etiologia complexa, com fatores de riscos sociais, 

comportamentais e ambientais (REINEHR, 2013). 

O diabetes mellitus tipo 2 na infância parece estar associado com um risco maior de 

desenvolver doenças cardiovasculares, a longo prazo, do que aqueles que adquirem diabetes 

mellitus tipo 2 na vida adulta (REINEHR, 2013). 
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2.7 TAXA METABÓLICA BASAL 

 

A energia necessária para manter o gasto energético diário compreende a taxa 

metabólica basal (TMB) (60% a 70%), o efeito térmico dos alimentos (10%) e o dispêndio da 

atividade física (20% a 30%). A TMB, principal componente, está associada com a 

manutenção da maioria das funções vitais do organismo. O efeito térmico dos alimentos 

corresponde ao maior gasto energético que se observa após as refeições. A energia gasta para 

a atividade física varia conforme o trabalho físico, a atividade muscular e o exercício físico de 

cada indivíduo (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O ESTUDO DA OBESIDADE E DA 

SÍNDROME METABÓLICA, 2009; SCHNEIDER; MEYER, 2007).  

A TMB sofre influência de alguns fatores como idade, sexo, quantidade de massa 

corporal, gordura corporal, frequência cardíaca, níveis plasmáticos de insulina, sendo a massa 

magra (MM) o principal fator (FRANCISCHI et al., 2001). 

O dispêndio energético pode ser medido por diferentes métodos como: método direto 

(calorimetria direta), indireto (calorimetria indireta e água duplamente marcada) e duplamente 

indireto (equações de predição) (CARVALHO et al., 2012).  

A Organização Mundial da Saúde (1985) recomendou que os requerimentos 

energéticos devessem ser estimados baseados na medição do gasto energético. Levando em 

consideração que muitas vezes não se consegue medir a TMB foi indicado o uso de equações 

de predição. Alguns estudos têm demonstrado que essas equações geram estimativas elevadas 

da TMB, principalmente em indivíduos residentes nos trópicos. Isso é possível devido a 

grande parte dos sujeitos avaliados para o desenvolvimento das equações de predição serem 

oriundos de populações norte-americana e européia, que podem ter características 

diferenciadas de composição corporal e também viver em ambientes distintos (SCHNEIDER; 

MEYER, 2005).  
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Estimar gasto energético em repouso (GER) ou a TMR (taxa metabólica de repouso) 

são semelhante à TMB, mas existe uma diferença entre eles na determinação do gasto 

energético. No GER o indivíduo deve ficar em repouso por 30 minutos e realizar a última 

refeição pelo menos de três a quatro horas antes ao teste.  Portanto, estima-se que o GER pode 

ser 10% maior do que o gasto energético basal (GEB) devido ao efeito térmico do alimento 

(energia gasta para digestão) e alterações relacionadas à atividade física (CARVALHO et al., 

2012).  

Manter o equilíbrio no balanço energético é fundamental na determinação do estado 

nutricional. De acordo com a lei da termodinâmica, um indivíduo terá o peso corporal estável 

se a quantidade de energia ingerida for igual às suas necessidades. Ao consumir mais, a 

energia excedente será armazenada na forma de tecido adiposo, e se ingerir menos, os 

substratos para a energia necessária será dos seus próprios tecidos. Quando o consumo é 

menor que a necessidade e não se têm reservas adiposas, as proteínas somáticas são 

espoliadas podendo levar a desnutrição. O balanço energético positivo pode ser saudável 

quando o organismo precisa de energia para a deposição ou reposição de tecidos; porém, o 

balanço negativo também pode ser desejado em indivíduos obesos. As modificações na massa 

corporal nos permitem interpretar e classificar o estado de balanço energético dos indivíduos 

(CARVALHO et al., 2012).  

Identificar a MM e massa gorda (MG) dos indivíduos pode contribuir na avaliação do 

consumo energético. A bioimpedância (BIA) é um método barato e de fácil execução, se 

comparado ao raio-X de dupla energia (DEXA) ou a hidrodensitometria, que permite através 

da impedância (dada pela resistência e reactância derivadas da passagem de corrente elétrica 

nos diferentes tecidos), a mensuração da composição dos compartimentos do organismo em 

MM e MG. A TMR está positivamente associada à massa corporal, principalmente à MM. 
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Portanto, quanto maior a proporção da redução da MM durante o emagrecimento, maior será 

a redução da TMR (BERTATO et al., 2009).  

Geralmente os mecanismos que originam o ganho ou perda de peso são complexos e 

não totalmente compreendido, a determinação final para alterações no peso pode ocorrer 

devido ao alto consumo de energia e/ou baixo gasto energético (MILLER et al., 2013). 

O ambiente em que vivemos é um forte estímulo para a obesidade. A redução da 

atividade física e o aumento da ingestão calórica são potentes determinantes ambientais 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O ESTUDO DA OBESIDADE E DA SÍNDROME 

METABÓLICA, 2009).  

Grande parte dos obesos não consegue perder peso, e quando perdem, acabam 

recuperando seu peso anterior. Estudos antigos que investigavam sobre o gasto energético 

(GE) diminuído na obesidade atribuíam a duas possibilidades, obesos naturalmente têm seu 

GE diminuído e indivíduos obesos devido a momentos de restrição alimentar ajustam seu GE 

e se tornam mais econômicos. Porém estudos recentes afirmam que indivíduos obesos, ao 

contrário que se pensava possuem um GE total maior que indivíduos eutróficos (MELO et al., 

2008). 

O estudo de Dayrell et al. (2009) ao avaliar indivíduos obesos e eutróficos constataram 

que não houve diferença no GE em repouso entre os grupos. Isso descarta hipóteses antigas 

que atribuíam às pessoas obesas menor GE. Nos tempos atuais, é consenso afirmar que 

indivíduos obesos usam mais energia para “carregar” seu peso corporal. 
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3. JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

A obesidade está associada a muitas consequências negativas à saúde de crianças e 

adolescentes. Ela tem papel-chave no desencadeamento da doença cardiovascular, resistência 

insulínica e dislipidemias. Não se sabe a causa da obesidade, muitos fatores têm sido 

associados a sua gênese, no entanto, sem esclarecimentos até o momento. Alguns estudos 

mostram que o maior grau de obesidade tem associação positiva e estatisticamente 

significante com a frequência desses fatores de risco. Portanto, neste estudo pretende-se 

avaliar se a elevação do escore Z do índice de massa corporal está relacionado com maior 

resistência insulínica, menor taxa metabólica e maior nível de leptina. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

Investigar a relação entre os níveis séricos de leptina, a taxa metabólica basal e a 

resistência insulínica com o escore Z do IMC de crianças púberes com excesso de peso. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Verificar os níveis séricos de leptina de crianças com excesso de peso por ocasião do 

1º atendimento no ambulatório de obesidade do Serviço de Nutrologia do HCPA. 

2. Determinar a taxa metabólica basal de crianças com excesso de peso por ocasião do 1º 

atendimento no AmO/ HCPA. 

3. Avaliar a presença de resistência insulina nas crianças obesas. 

4. Verificar se existe associação entre os níveis séricos de leptina, taxa metabólica basal, 

resistência insulina e outras variáveis: índice de massa corporal, porcentagem de 

gordura, circunferência abdominal e insulina. 

5. Avaliar as variáveis clínicas, bioquímicas e de composição corporal, de acordo com 

escore Z do índice de massa corporal, presença de obesidade ou obesidade grave. 

6. Verificar a frequência das variáveis relacionadas ao escore Z do índice de massa 

corporal de crianças púberes. 
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

5.1 DELINEAMENTO 

 

Trata-se de um estudo transversal.  

 

5.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

Ambulatório de obesidade infantil (AmO) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre 

(HCPA), Unidade de Análises Moleculares e Proteínas (UAMP) do HCPA e Centro de 

Pesquisas Clínicas (CPC) do HCPA.  

 

5.3 AMOSTRA 

 

A população constituiu-se de 37 crianças obesas púberes, estágios de Tanner II e III, 

com idade entre 7 a 12 anos completos, ≥ + 2 escore Z para o índice de massa corporal (IMC), 

atendidas pela primeira vez no AmO/ HCPA. No total foram selecionados 41 indivíduos, 

porém 1 paciente recusou-se em participar da pesquisa e 3 pacientes desistiram da pesquisa no 

momento da coleta de sangue. 

Todos os pacientes estavam acompanhados por um responsável, que foi informado 

sobre a realização das avaliações e dos procedimentos. Quando concordavam com a 

participação, assinavam o termo de consentimento livre e esclarecimento (TCLE) (apêndice 

A) com assentimento das crianças. 
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5.3.1 Cálculo da amostra 

 

 O tamanho amostral foi calculado através do software Winpepi versão 11.43, ano 

2013. Tendo como referência o estudo de Balagopal et al. (2010) para leptina (desvio padrão= 

8,73 ng/ml) e Homeostasis model assessment (HOMA-IR)  (desvio padrão= 24,89 pmol/l). E 

o estudo de Schneider e Meyer (2005) para taxa metabólica basal (TMB) obtida através da 

bioimpedância (desvio padrão= 249,8 Kcal). Com 95% de confiança foi definido uma amostra 

de 41 crianças ou adolescentes, com um erro de 3 ng/ml, 8 pmol/l, 100 Kcal respectivamente 

para leptina, HOMA e TMB. 

 

5.3.2 Critérios de inclusão 
 

 Os critérios de inclusão foram: estar consultando no AmO/HCPA com obesidade 

secundária, crianças púberes, estágio de Tanner II e III (referido), ter IMC caracterizando 

obesidade (ou seja, percentil ≥97 ou ≥ +2 escore Z), segundo as Curvas de Crescimento 

propostas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), de 2007.  

 

5.3.3 Critérios de exclusão 
 

 Foram excluídos os sujeitos que já estavam em acompanhamento no AmO/HCPA, 

portadores de marcapasso, os que utilizavam medicação de uso contínuo, enfermidade 

neurológica, e os que se recusassem a participar, não assinando o TCLE. 
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5.4 LOGÍSTICA 

 

 Inicialmente foi realizada uma triagem, pela pesquisadora responsável, das crianças 

que tinham os critérios de inclusão. Em seguida, foram convidados a participarem da pesquisa 

e se verificado interesse, os pacientes e seus responsáveis assinavam o TCLE (Apêndice A). 

 Na mesma consulta era realizada a avaliação nutricional, aplicando-se a Ficha de 

Avaliação Corporal (Apêndice B) e a ficha de primeira consulta (Apêndice C). A aferição das 

medidas antropométricas foi realizada sempre pelo mesmo pesquisador, o mesmo que fez a 

inclusão das crianças. 

Após foram notificados o dia e o horário para comparecerem para a coleta de sangue e 

as orientações para serem seguidas antes da bioimpedância (BIA), que era realizada no 

mesmo dia da coleta (Apêndice D). Dois dias antes, todos recebiam um telefonema, 

lembrando o dia e o horário e da conduta necessária para a realização da BIA.  

 

5.5 VARIÁVEIS ESTUDADAS 

 

5.5.1 Peso, estatura e índice de massa corporal 

 

Os sujeitos foram pesados com uso de avental (cujo peso era posteriormente 

descontado) e descalços utilizando-se uma balança eletrônica da marca Filizola® com 

precisão de 0,1 kg. A altura foi medida com precisão de 0,5 cm, utilizando-se um 

estadiômetro Sanny® fixo na parede, segundo os padrões da OMS (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2004). O IMC foi calculado através da divisão do peso (em Kg) pela altura corporal 

ao quadrado (em m²) e utilizou-se o software Anthro Plus (OMS) para o cálculo do escore Z 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2009). 
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Para definição de obesidade, o padrão utilizado foi da OMS (2006-2007). Foram 

classificados como obesos aqueles com percentil do IMC ≥ 97 ou ≥ +2 escore Z (OMS, 2006-

2007). Os valores encontrados foram plotados em gráficos (anexo A e B), com distribuição 

em percentis ou escores Z segundo sexo e idade (0 a 19 anos), utilizando-se como referenciais 

os instrumentos propostos pela OMS em 2006 e 2007 (BRASIL, 2006).  

 

5.5.2 Circunferência abdominal  

 

A circunferência abdominal (CA) foi aferida no ponto médio entre a última costela fixa 

(décima) e a borda superior da crista ilíaca (Figura 3). A classificação foi de acordo com a 

recomendação de Freedman et al. (1999) (anexo C), que segue padrão de normalidade 

ajustado para sexo e idade, considerando aumentada se o p> 90.  

 

Figura 3 - Posicionamento da fita métrica para medir a circunferência da cintura 
 

5.5.3 Dobra cutânea triciptal 

 

 A aferição da dobra cutânea triciptal foi realizada pinçando com o polegar e o 

indicador da mão esquerda a pele subcutânea do ponto médio do braço, entre o olécrano e o 

acrômio (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2009). A dobra cutânea foi medida 

por três vezes e após se fez uma média das três aferições (Figura 4). Pontos de coorte para a 

definição de obesidade foi classificado ≥ percentil 90 (FRISANCHO, 1981). 
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Figura 4 - Aferição da dobra cutânea triciptal. Posicionamento do plicômetro. 
 
Fonte: SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2009. 

 

5.5.4 Pressão arterial 

 

A pressão arterial foi aferida com o participante sentado, sendo o manguito adequado 

ao tamanho do braço (Missouri®), seguindo-se recomendações da Academia Americana de 

Pediatria (AAP) (DIETZ; ROBINSON, 1998). Foi considerada hipertensão arterial sistêmica 

quando ≥ percentil 90 ajustados para a idade, sexo e percentil de altura (NATIONAL HIGH 

BLOOD PRESSURE EDUCATION PROGRAM WORKING GROUP ON HIGH BLOOD 

PRESSURE IN CHILDREN AND ADOLESCENTS, 2004). 

 

5.5.5 Maturação sexual 

 

 O estágio puberal foi classificado de acordo com os critérios descritos por Marshall e 

Tanner (1969). Cada criança observava as figuras e referia a sua escolha para o avaliador 

(Anexo D e E), com auxílio do adulto responsável. 
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5.5.6 Acanthosis Nigricans 

  

Os sujeitos do estudo foram examinados para verificar a presença de acanthosis 

Nigricans (ACN) (placas simétricas, aveludadas e hiperpigmentadas), segundo o protocolo 

Burke et al. (1999) que inclui a avaliação visual de ACN em pescoço, axilas, falanges, 

cotovelos e joelhos (anexo F).  

 

5.5.7 Tempo de obesidade 

 

 O tempo de obesidade foi determinado verificando se na caderneta de saúde dos 

sujeitos os registros de peso/idade, altura/idade e IMC/idade. Na ausência deles, foi 

perguntado para os cuidadores. 

 

5.5.8 Exames bioquímicos 

 

A coleta de sangue foi agendada no laboratório do serviço de patologia clínica do 

HCPA. As amostras de sangue foram coletadas pela manhã, ao redor das 8h, após jejum 

noturno para análises de glicemia de jejum, insulina, triglicerídeo (TG), colesterol total (CT), 

colesterol de lipoproteína de alta densidade (HDL-c) (exames rotineiramente solicitados por 

ocasião da primeira consulta no AMO). As análises foram realizadas no Laboratório de 

Análises Clínicas do HCPA, seguindo protocolos já estabelecidos pela instituição. Foi 

calculada a lipoproteína de baixa densidade (LDL-c) através da equação de Friedwald et al. 

(1972) [LDL-c=CT – HDL-c – (TG/5)]. O sangue restante era colocado em tubos específicos 

para obtenção de soro (leptina), que eram transportadas para a Unidade de Análises 

Moleculares e de Proteínas (UAMP) e permaneciam em temperatura ambiente por 45 
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minutos. Em seguida, a amostra era centrifugada a 4ºC por 15 minutos a 4350 rpm. Após, o 

soro era pipetado para microtubos devidamente identificado e então armazenado a -80oC para 

análises futuras (anexo G). 

A análise da leptina foi realizada na UAMP do HCPA, por um profissional biólogo 

capacitado, conforme as recomendações do fabricante (anexo H). Para dosagem da leptina foi 

utilizado o Kit comercial Human Leptin Elisa Kit (Millipore Corporation, St Charles, 

Missouri, USA). 

  A RI foi determinada pelo HOMA, calculado pela fórmula: HOMA IR= (insulina de 

jejum [mU/mL]) x (glicemia de jejum [mmol/L] /22,5), sendo resistência insulínica      

HOMA > 3,16 (PASTUCHA et al, 2013). E o valor da insulina de jejum foi considerado 

alterado quando acima ou igual a 15 mg/dl (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 

2012). 

Os valores de referência utilizados para classificação do perfil lipídico foram da 

Sociedade Brasileira de Cardiologia (BACK et al., 2005) (Quadro 1).  

 

Quadro 1- Valores do perfil lipídico de crianças (>2 anos) e adolescentes 
 

Lipoproteínas (mg/dl) Desejáveis (mg/dl) Limítrofes (mg/dl) Aumentados (mg/dl) 

Colesterol total < 150 150- 169 > 170 

LDL-C < 100 100- 129 ≥130 

HDL-C ≥ 45   

Triglicerídios < 100 100- 129 ≥130 

 

Fonte: Back et al., 2005. 
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5.5.9 Bioimpedância Elétrica 

 

 Utilizou-se o impedanciômetro Biodynamics modelo 310, a avaliação foi realizada 

após jejum noturno e após a primeira urina (KYLE et al., 2004). O teste de BIA foi realizado 

no mesmo dia da coleta de sangue, no CPC. O paciente ficava deitado, em decúbito dorsal, 

sem calçados, meias, relógio, pulseiras ou afins na mão direita. As pernas eram afastadas, os 

braços em paralelo afastados do tronco e as mãos abertas apoiadas na maca.  O par de 

eletroadesivos do membro superior foi colocado na mão direita, o primeiro centralizado 

abaixo da terceira articulação e o outro no começo do punho. O par de eletroadesivos do 

membro inferior foi posicionado no pé direito, o primeiro entre o segundo e o terceiro dedos e 

o outro no tornozelo, abaixo da linha imaginária entre os maléolos da tíbia e do perônio 

(FERNANDES et al., 2007) (Figura 5).   

 

 

 

Figura 5 - Aparelho Biodynamics, 310. Posicionamento dos eletrodos no paciente no 
momento da bioimpedância. 
 

Fonte: https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/.../000855999.pdf?.. 
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5.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 As análises estatísticas foram realizadas no pacote estatístico SPSS versão 18.0, com 

nível de significância adotado de 5%. As variáveis foram descritas por média e desvio padrão, 

ou mediana e intervalo interquartílicos, e percentuais. As diferenças de médias entre os dois 

grupos de crianças obesas foram avaliadas pelo teste t-Student ou Mann‐Whitney e para 

variáveis categóricas pelo teste qui‐quadrado de Pearson e exato de Fisher. A relação entre 

CA e IMC com as demais variáveis quantitativas foi verificada pela correlação de Pearson ou 

de Sperman (CALLEGARI-JACQUES, 2007). 

 

5.7 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

 Todos os responsáveis assinaram o TCLE (Apêndice A). O projeto foi aprovado pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa do HCPA, Rio Grande do Sul, sob nº 13-0129. 

 Levando em consideração que toda pesquisa em seres humanos envolve riscos. O risco 

se justificava pela importância do benefício esperado. A pesquisa não trouxe benefícios 

diretos aos pacientes, mas ajudou a ampliar conhecimentos sobre o metabolismo das crianças 

púberes obesas, visando otimizar o tratamento. 

O paciente teria assistência integral às complicações e danos decorrentes dos riscos 

previstos e não previstos; no entanto, nenhum foi observado. 

 

6. RESULTADOS  

 

Foram avaliadas 37 crianças obesas púberes, estágios de Tanner II e III, com idade 

entre 7 a 12 anos, dos quais 18 (48,6%) eram do sexo masculino. A tabela 1 caracteriza a 
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amostra, mostrando as médias das variáveis estudadas. 

Tabela 1- Caracterização da amostra 
 

VARIÁVEIS zIMC>2 (n=37) 

Idade (anos) 9,73±1,46 

Peso (Kg) 63,55±15,69 

Altura (m) 1,45±0,107 

IMC (Kg/m²) 29,47±4,27 

Escore Z IMC 3,19±0,763 

DCT (cm) 28,26±5,48 

CA (cm) 89,99±12,12 

Glicose (mg/dl) 91,49±8,90 

Insulina (uUI/ml) 20,29 (13,63-30,39) 

HOMA 4,61 (3,06-6,68) 

CT(mg/dl) 151,16±26,81 

HDL-c (mg/dl) 41,35±9,94 

LDL-c (mg/dl) 92,07±22,72 

TG (mg/dl) 88,68±40,44 

Leptina (ng/ml) 15,05±7,89 

PAS (mmHg) 116,49±13,78 

PAD (mmHg) 69,32±9,065 

TMB BIA (Kcal) 1311,38±304,09 

TMB WHO (cal) 1693,94 (1551,38-1877,07) 

MG (%) 34,40 (30,95-36,45) 

Legenda: Índice de massa corporal (IMC), escore-z do IMC (zIMC), dobra cutânea triciptal (DCT), 
circunferência abdominal (CA), Homeostasis model assessment (HOMA), Colesterol Total (CT); lipoproteína de 
alta densidade (HDL-c); lipoproteína de baixa densidade (LDL-c), triglicerídeos (TG), pressão arterial sistólica 
(PAS), pressão arterial diastólica (PAD), taxa metabólica basal (TMB), bioimpedância (BIA). 
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 O IMC variou de 21,83 Kg/m² a 43,15 Kg/m² (29,47±4,27), caracterizando a presença 

de excesso de peso em todo o grupo (escore Z >2). A presença de ACN foi observada em 31 

(83,78%) dos sujeitos, sendo leve em 16 (43,24%) pacientes, moderada em 14 (37,83%) e 

grave em apenas 1 (2,70%) paciente. 

 Os indivíduos (89%) tinham CA acima do percentil 90 para sexo e idade. Desses, 32 

pacientes (86,5%) apresentavam história familiar de obesidade e 24 (64,9%) de diabetes. 

A RI, avaliada pelo HOMA, foi encontrada em 27 (73%) pacientes que apresentaram 

HOMA> 3,16. Desses indivíduos, 17 (45,94%) tinham história familiar de diabetes. 

 A CA teve associação significativa com os níveis de insulina alterados (p=0,004) e 

HOMA (p=0,002), não havendo associação com os níveis lipídicos não desejáveis. 

 O nível sérico de leptina teve associação significativa com o % MG (r=0,525; 

p=0,001), valores de insulina (r=0,326; p=0,049), IMC (r=0,545; p<0,001) e zIMC (r=0,458; 

p=0,004), mas houve fraca associação com o HOMA (r=0,318; p=0,055).  

 A TMB das crianças com excesso de peso avaliada pela BIA (1311,38±304,09 cal) foi 

menor que a TMB obtida pela equação de predição da FAO/WHO/UNU (1985) 

(1736,55±261,18 cal) e esta diferença foi estatisticamente significativa (p<0,001) (Figura 6 e 

7). 

 

 
Figura 6 - Classificação da taxa metabólica basal (TMB) segundo equação da 
FAO/WHO/UNU (1985) conforme o gênero. 
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Figura 7 - Classificação da taxa metabólica basal (TMB) obtida pela bioimpedância 
conforme o gênero. 
 

 

Os pacientes obesos foram divididos em dois grupos de acordo com o grau de excesso 

de peso. O grupo 1 era aquele com os sujeitos (18) com obesidade (2 <zIMC≤ 3), e o grupo 2 

era aquele com indivíduos (19) com obesidade grave (zIMC>3). As variáveis 

antropométricas, metabólicas e de composição corporal para os dois grupos estão 

representadas na Tabela 2. 

 O peso, o IMC e a leptina diferiram de modo significativo entre os grupos, bem como 

o % MG e a TMB, segundo FAO/WHO/UNU (1985). 

 
  

Tabela 2- Variáveis clínicas, bioquímicas e de composição corporal, segundo a presença 
de obesidade ou obesidade grave em crianças púberes 
 

Variáveis 

zIMC entre 2 e 3  

(n=18) 

zIMCacima de 3  

(n=19) 

Valor de 

p* 

Idade (anos) 9,72±1,487 9,74±1,485 0 

Peso (Kg) 58,21±15,399 68, 62±14,60 0,042 

Altura (m) 1,45±0,126 1,46±0,090 0,781 
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Continuação..    

Variáveis 

zIMC entre 2 e 3  

(n=18) 

zIMCacima de 3  

(n=19) 

Valor de 

p* 

IMC (Kg/m²) 27,07±2,84 31,75±4,20 <0,001 

DCT (cm) 27,11±4,30 29,35±6,32 0,219 

CA (cm) 87,60±9,65 92,24±13,95 0,250 

Glicose (mg/dl) 89,83±5,37 93,05±11,21 0,278 

Insulina (uUI/ml) 19,73(0,95-65,52) 20,29 (10,18-100,92) 0,288 

HOMA 4,177(0,208-15,20) 4,61(2,26-28,40) 0,316 

CT(mg/dl) 150,89±27,78 151,42±26,63 0,953 

HDL-c (mg/dl) 39,28±9,95 43,32±9,79 0,222 

LDL-c (mg/dl) 94,78±20,66 89,50±24,79 0,487 

TG (mg/dl) 84,11±27,54 93±50,14 0,512 

Leptina (ng/ml) 11,58±5,61 18,33±8,45 0,007 

PAS (mmHg) 115,56±9,83 117±16,94 0,695 

PAD (mmHg) 70±9,39 68,68±8,95 0,665 

TMB BIA (Kcal) 1245,89±354,17 1373,42±241,077 0,207 

TMB WHO (cal) 1606,37(1183-1945,26) 1835,75(1486,99-2500,75) <0,001 

Massa gorda (%) 32,95(16,2-38,1) 35,9(18,8-42,20) 0,029 

Legenda: Índice de massa corporal (IMC), escore-z do IMC (zIMC), dobra cutânea triciptal (DCT), 
circunferência abdominal (CA), Homeostasis model assessment (HOMA), Colesterol Total (CT); lipoproteína de 
alta densidade (HDL-c); lipoproteína de baixa densidade (LDL-c), triglicerídeos (TG), pressão arterial sistólica 
(PAS), pressão arterial diastólica (PAD), taxa metabólica basal (TMB), bioimpedância (BIA) 
  

Como demonstrado na tabela 3, as crianças desse estudo, independente do grau de 

obesidade, apresentaram níveis elevados de insulina (70,3%), HOMA>3,16 (73%), níveis 
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baixos de HDL-c (67,6%) e CA acima p90 (89,18%). Em relação às variáveis analisadas, 

observa-se que não houve diferença significativa entre os grupos. 

 

Tabela 3- Frequência das variáveis relacionadas ao escore Z do índice de massa corporal 
das crianças púberes 
 

 

Variáveis Total (n=37) 

Escore Z do IMC 

de 2 a ≤ 3 (n=18) 

Escore Z do IMC 

> 3 (n=19)   

  n %  n % Nn % P 

Glicemia ≥100 mg/dl 3 8,1 0 0 3 15,8 0,230 

Insulina ≥15 mg/dl 26 70,3 12 66,7 14 73,7 0,728 

HOMA >3,16 27 73 12 66,7 15 78,9 0,476 

TG ≥100 mg/dl 10 27 5 27,8 5 26,3 1 

HDL-c ≤45 mg/dl 25 67,6 13 72,2 12 63,2 0,728 

CT >150 mg/dl 19 51,4 10 55,6 9 47,4 0,746 

LDL-c ≥100 mg/dl 13 35,1 8 44,4 5 26,3 0,313 

PAS ≥p95 11 29,7 4 22,2 7 36,8 0,476 

PAD ≥p95 2 5,4 1 5,6 1 5,3 1 

CA >p90 33 89,18 15 45,5 18 54,5 0,340 

Acanthosis Nigricans 31 83,78 14 77,7 17 89,4 0,405 

Legenda: n: número de pacientes com exames a cima dos valores desejáveis; %: porcentagem de pacientes com 
exames a cima dos valores desejáveis. Valor de p<0,05. HOMA: homeostasis model assessment, TG: 
triglicerídeos, HDL-c: lipoproteína de alta densidade, CT: colesterol total, LDL-c: lipoproteína de baixa 
densidade, PAS: pressão arterial sistólica, PAD: pressão arterial diastólica, CA: circunferência abdominal. 

O tempo de obesidade foi determinado pelo relato dos pais, 11 pacientes eram obesos a 

mais de 4 anos e 26 pacientes de 2 à 4 anos. Ao analisar o tempo de obesidade com alterações 

glicídicas, lipídicas e de pressão arterial, não houve diferença significativa entre as variáveis 

(tabela 4).  

O tempo de obesidade não teve associação significativa com a TMB obtida pela BIA 
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(p=0,690), TMB segundo equações FAO/WHO/UNU (1985) (p=0,740) e % MG (p=0,465). 

 

Tabela 4- Variáveis relacionadas ao tempo de obesidade (TO) das crianças púberes 
 

VARIÁVEIS TO (entre 2 e 4 anos) n=26 TO (> 4 anos) n=11   
  n N Valor p* 
Glicemia ≥100 mg/dl 1 2 0,205 

Insulina ≥15 mg/dl 18 8 0,076 

HOMA >3,16 18 9 0,688 

TG ≥100 mg/dl 9 1 0,224 

HDL-c ≤45 mg/dl 20 5 0,122 

CT >150 mg/dl 12 7 0,54 

LDL-c ≥100 mg/dl 10 3 0,711 

PAS ≥p95 7 4 0,699 

PAD ≥p95 2 0 0,512 

CA >p90 22 11 0,296 

Acanthosis Nigricans 23 8 0,69 

Legenda: n: número de pacientes com exames a cima dos valores desejáveis; Valor de p<0,05. HOMA: 
homeostasis model assessment, TG: triglicerídeos, HDL-c: lipoproteína de alta densidade, CT: colesterol total, 
LDL-c: lipoproteína de baixa densidade, PAS: pressão arterial sistólica, PAD: pressão arterial diastólica, CA: 
circunferência abdominal. 

 

A tabela 5 demonstra as variáveis de acordo com o estágio puberal. Ao analisar os 

estágios puberais (Tanner II e Tanner III) com alterações glicídicas, lipídicas e de pressão 

arterial, não houve diferença significativa entre as variáveis. 

O estágio puberal não teve associação significativa com a TMB obtida pela BIA 

(p=0,060) e TMB segundo equações FAO/WHO/UNU (1985) (p=0,631) e % MG (p=0,685). 
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Tabela 5- Variáveis relacionadas ao estágio puberal das crianças púberes 
 

VARIÁVEIS Tanner II (n=29) Tanner III (n=8)   

  n n Valor p* 
Glicemia ≥100 mg/dl 1 2 0,205 

Insulina ≥15 mg/dl 18 8 0,076 

HOMA >3,16 19 8 0,079 

TG ≥ 100 mg/dl 9 1 0,404 

HDL-c ≤45 mg/dl 20 5 1 

CT >150 mg/dl 17 2 0,124 

LDL-c ≥100 mg/dl 11 2 0,685 

PAS ≥p95 8 3 0,672 

PAD ≥p95 2 0 1 

CA >p90 26 7 1 

Acanthosis Nigricans 25 6 0,736 

Legenda: n: número de pacientes com exames a cima dos valores desejáveis; Valor de p<0,05. HOMA: 
homeostasis model assessment, TG: triglicerídeos, HDL-c: lipoproteína de alta densidade, CT: colesterol total, 
LDL-c: lipoproteína de baixa densidade, PAS: pressão arterial sistólica, PAD: pressão arterial diastólica, CA: 
circunferência abdominal. 

 

7. DISCUSSÃO 

  

Este estudo teve como objetivo estudar se havia relação entre alterações metabólicas, 

níveis séricos de leptina e TMB em crianças púberes com excesso de peso. Foi observado que 

73% dos pacientes, apresentavam hiperinsulinismo avaliado pelo HOMA. Isso é fator 

preocupante, pois indica que crianças com excesso de peso são realmente um grupo de risco 

para o desenvolvimento de diabetes mellitus, hipertensão arterial, dislipidemia e doença 

cardiovascular (LAVRADOR et al., 2011; RAO et al., 2011). A ACN, que é uma 

manifestação de hiperinsulinismo foi encontrada em 84% dos sujeitos estudados dos quais   
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70 % apresentaram insulina elevada e apenas 8,1% níveis de glicemia alterados. Sendo que 

somente 5,40% dos indivíduos tinham insulina elevada sem ACN. O fato de que somente 

8,1% apresentavam glicemia aumentada, corrobora este aspecto amplamente estudado, que 

crianças púberes com excesso de peso já apresentam RI, sem ainda ter alterações de glicemia. 

Assim, se formos esperar para que a glicemia esteja alterada, muitas alterações teciduais já 

podem ter ocorrido devido a presença da RI (DIB, 2006; OLIVEIRA et al., 2004). O grupo 

com obesidade grave foi o único com indivíduos que apresentaram valores de glicemia acima 

dos desejáveis (15,8%). No estudo de Lavrador et al. (2011), realizado com 80 adolescentes 

obesos pós púberes, foi observado RI em 37,5% dos indivíduos, no qual utilizaram como 

ponto de corte valores maiores ou iguais a 3,43. Zambon et al. (2007) estudaram 70 pacientes 

entre 2 e 19 anos e observaram que dos sujeitos com ACN, 58% tinham glicemias de jejum 

com valores normais e 15% com dosagem de  insulina  aumentada. Esses resultados foram 

diferentes do nosso estudo que evidenciou mais ACN e RI, podendo ter sofrido influência dos 

diferentes estágios puberais daquela amostra estudada. Na puberdade a sensibilidade à 

insulina diminui, provocando uma elevação compensatória na secreção de insulina 

(KURTOGLU et al., 2010). 

Cabe então ressaltar que na presença de ACN, alteração achada no exame físico, 

devemos sempre considerar a presença de RI. No nosso estudo 23 (60,53%) indivíduos 

apresentaram ACN, CA aumentada, insulina e/ou HOMA elevados. 

A CA aumentada teve associação significativa com os níveis de insulina alterados, 

mas não houve associação com os níveis lipídicos não desejáveis. A CA aumentada é sinal de 

aumento da gordura visceral que é a mais patogênica e que está associada com a síndrome 

metabólica. Só se considera síndrome metabólica se a CA estiver acima do p90, segundo 

critérios estabelecidos pelo International Diabetes Federation (IDF). No nosso estudo, 89% 

das crianças apresentaram CA acima p90. O acúmulo de gordura abdominal possui uma 
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importante ligação entre RI e alterações lipídicas na faixa etária pediátrica com excesso de 

peso (D’ADAMO et al., 2015). Resultado parecido foi constatado na pesquisa de Buff et al. 

(2007) em que  a obesidade abdominal estava presente em 88,1 % dos sujeitos.  

Valores acima dos desejáveis de CT, LDL-c e TG foram observados em 19 (51,4%), 

13 (35,1%) e 10 (27%) dos indivíduos respectivamente. Níveis de HDL-c abaixo dos 

desejáveis foram encontrados em 25 (67,6%) sujeitos. A dislipidemia não teve associação 

significativa com a idade dos indivíduos. Essas variáveis alteradas são fatores de risco, que 

associado à obesidade, a longo prazo, pode levar ao desenvolvimento de doença 

cardiovascular. Alterações ateroscleróticas começam patologicamente nas artérias coronárias 

já durante a infância (RAO et al., 2011).  

Neste estudo, com crianças púberes, os grupos não apresentaram diferenças 

significativas em relação às alterações de CT, HDL-c, TG, LDL-c, RI, insulina, glicose, ACN 

e de pressão arterial.  Lavrador et al. (2011), em seu estudo com adolescentes obesos, pós-

púberes, entre 14 e 19 anos, identificou que  quanto maior o grau de obesidade, maior a 

frequência das alterações avaliadas, com diferenças significantes para glicemia de jejum, RI, 

triglicérides, HDL-c e pressão arterial. No estudo de Bezerra et al. (2011), realizado em 

Fortaleza, Ceará, com 62 crianças e adolescentes com excesso de peso, entre 7 a 19 anos, 

constataram prevalência de dislipidemia em 66,1% dos indivíduos, sendo 59,4% com 

sobrepeso e 73,3%  obesos. O HDL-c teve alta prevalência de valores alterados, em 42% dos 

sujeitos.  

Os baixos níveis de HDL-c foram a principal alteração lipídica encontrada nos dois 

grupos. Este resultado merece atenção por ser o HDL-c uma fração antiaterogênica, fator 

protetor contra a aterosclerose (MADEIRA et al., 2009). Este achado é preocupante, pois 

além das alterações observadas, estas crianças púberes com excesso de peso não têm esse 

fator protetor. Na pesquisa de Koglin (2012) observou-se que após 4 meses de intervenção 
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com dieta, em crianças e adolescentes obesos, houve redução dos níveis de CT e LDL-c e 

aumento do HDL-c. Estes achados nos diz que vale a pena intervir no manejo dietoterápico. 

No presente estudo a hipertensão arterial foi observada em 13 (35,13%) indivíduos, 

sendo que no grupo de obesidade grave observou-se maior frequência de PAS alterada. Na 

pesquisa de Cruz et al. (2014) realizada no Brasil, com 382 alunos com idade entre 10 e 16 

anos, foi observado que os alunos com obesidade apresentaram maior tendência a valores 

alterados da CA (69%), PAS (6,9%), TG (17,2%) e glicose (6,9%). A pressão arterial no 

estudo de Lavrador et al. (2011) também foi a alteração menos observadas entre os 

indivíduos, com 26,9% no grupo de maior grau de obesidade e 9,3% no outro grupo. 

 Encontramos uma diferença significativa (p<0,001) entre os valores de TMB de 

acordo com o método, indicando que a TMB segundo equação da FAO/WHO/UNU (1985) 

superestima a TMB quando comparada com a determinada pela BIA. Muitos estudos têm 

demonstrado superestimativa da TMB pelas equações de predição. Na pesquisa de Maffei et 

al. (1995) que avaliaram pré-púberes (33 obesos e 97 não-obesos), entre 6 e 10 anos de idade, 

constataram que a maioria das equações de predição superestimaram a TMB, de ambos os 

sexos,  ainda mais em obesos do que em não-obesos, estando entre elas a de FAO/WHO/UNU 

(1985). O mesmo resultado foi encontrado no estudo de Schneider e Meyer (2005), que 

analisaram meninos com excesso de peso, de 12 a 17 anos de idade, comparando a TMB 

medida por calorimetria indireta com os valores de TMB estimados por equações de predição 

e concluíram que as equações de predição não são adequadas e na maioria dos casos podem 

superestimar os requerimentos energéticos. A TMB pelas equações foram aproximadamente 

22% maiores no grupo obesidade e 25% no grupo obesidade grave. Assim, devemos priorizar 

aferir a TMB pela BIA, e quando não for possível, talvez descontar 22% para crianças com 

2>zIMC≤3 e  25% para sujeitos com zIMC>3. Claro que para se puder afirmar esta 
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colocação, seja necessário um estudo com um maior número de indivíduos, devido ao 

tamanho relativamente pequeno desta amostra. 

 O grupo com obesidade grave apresentou valores médios maiores de glicose, insulina, 

HOMA, colesterol total, HDL-c, TG, leptina, PAS, TMB BIA, TMB FAO/WHO/UNU (1985) 

e % MG. Nesse grupo a TMB foi maior, o que nos faz pensar que não necessariamente os 

obesos possuem TMB menor que os outros indivíduos. Houve forte associação entre IMC 

com a TMB (r=0,737 e p<0,001).  No estudo de Butte et al. ( 2007) com 836 crianças de 5 a 

19 anos de idade, observaram que o gasto energético foi maior em crianças com excesso de 

peso e atribuíram  grande parte desta diferença ao tamanho e composição corporal dos 

indivíduos.   

Jeffrey et al. (2012) estudaram 307 crianças saudáveis entre 5 e 14 anos e observaram 

que o nível de leptina teve forte correlação com o % MG em ambos os sexos e 

moderadamente com a RI independente do percentual de gordura. Os níveis de leptina das 

crianças de 7 a 12 anos de idade do estudo variaram de 2,75 a 5,31 ng/ml no sexo feminino e 

de 4, 62 a 9,78 ng/ml no sexo masculino. No nosso estudo, nas crianças púberes obesas a 

leptina correlacionou-se positivamente com o zIMC, IMC, % MG e insulina. Os níveis de 

leptina do sexo feminino variou de 3,33ng/ml à 30,35ng/ml e do sexo masculino de 4,33ng/ml  

à 26,84ng/ml.  

Os níveis elevados de leptina encontrados comprovam que indivíduos obesos 

realmente possuem resistência à leptina. Não houve diferença significativa dos níveis de 

leptina entre os gêneros. Alguns estudos relatam diferenças nos níveis de leptina entre os 

gêneros em crianças e adolescentes com peso normal, mas não com excesso de peso 

(NAKANISHI et al., 2001; STYLIANOU et al., 2007). 
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O zIMC teve correlação significativa com os níveis de leptina no nosso estudo, assim 

como no de Madeira et al. (2009). Stylianou et al. (2007) observaram em seu estudo com 20 

adolescentes obesos com RI, 20 obesos sem RI e 15 não obesos, que os valores de IMC, % 

MG , insulina e HOMA foram positivamente correlacionados com os níveis séricos de 

leptina.  E que os níveis de leptina eram significativamente altos nos obesos comparados com 

os controles. 

O tempo de obesidade e os estágios puberais (Tanner II e Tanner III) não 

influenciaram as alterações glicídicas, lipídicas e de pressão arterial. 

As alterações observadas nos níveis de HDL-c, CT, insulina, no grupo estudado, 

servem como alerta para a necessidade das suas dosagens em crianças obesas. A alta 

prevalência de ACN, marcador de RI, reforça a importância do exame físico. 

 

8. CONCLUSÃO 

 

1. Os resultados do presente estudo sugerem que crianças púberes, quando divididos 

em grupos de obesidade e obesidade grave, apresentaram diferenças significativas em 

relação ao peso, IMC, leptina, % MG e TMB FAO/WHO/UNU (1985). O grau de 

obesidade não teve diferença significativa em relação a alterações glicídicas, lipídicas 

e de pressão arterial, mostrando que crianças com obesidade já estão em risco de 

desenvolver doenças crônicas. 

 

2. Os níveis de leptina do sexo feminino variou de 3,33ng/ml à 30,35ng/ml e do sexo 

masculino de 4,33ng/ml à 26,84ng/ml, o que comprova que indivíduos obesos 

realmente possuem uma resistência a leptina.  
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3. No grupo com obesidade grave a TMB foi maior, o que nos faz pensar que não 

necessariamente os obesos possuem TMB menor que os outros indivíduos. Neste 

estudo contatou-se diferença significativa (p<0,001) entre as TMB, sendo que a TMB 

segundo equação da FAO/WHO/UNU (1985) em crianças obesas púberes superestima 

a TMB calculada pela BIA, o que pode provocar erros ao estimar as necessidades 

energéticas desses indivíduos, levando a um balanço energético positivo e agravando 

ainda mais o excesso de peso. 

 
4. A RI, avaliada pelo HOMA, foi observada em 73% dos pacientes.  

 
5.  Os níveis de leptina apresentaram associação significativa com o % MG, valores 

de insulina, IMC e escore-z IMC, mas não com o HOMA, CA e ACN.                                                                       

A CA teve associação significativa com os níveis de insulina alterados e HOMA. 

 
6. O peso, o IMC e a leptina diferiram de modo significativo entre os grupos, bem 

como o % MG e a TMB, segundo FAO/WHO/UNU (1985). 

 
7. As crianças desse estudo, independente do grau de obesidade, apresentaram níveis 

elevados de insulina (70,3%), HOMA>3,16 (73%), níveis baixos de HDL-c (67,6%) e 

CA acima p90 (89,18%).     

A CA acima do p90 merece atenção especial, pois está associada a RI, podendo 

contribuir para o desenvolvimento da dislipidemia aterogênica nas crianças obesas. 

 

A obesidade infanto-juvenil deve servir como um sinal para o risco aumentado de 

desenvolver doenças cardiovasculares, diabetes mellitus e dislipidemias na vida adulta. Sendo 

o IMC e a CA, melhores preditores de risco para alterações metabólicas, de fácil acesso e 
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baixo custo. Portanto é essencial, nesta faixa etária, a criação de programas de intervenção 

estimulando hábitos alimentares e estilos de vida saudáveis. 

 

9. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

 Visto que, as equações de predição para cálculo da taxa metabólica basal são 

passíveis de erros. É indicado que as Unidades Básicas de Saúde e centros especializados 

possuam equipamentos, como o de bioimpedância ou de calorimetria para uma melhor 

determinação das necessidades energéticas dos indivíduos obesos. 

 Nosso estudo apresenta como limitações metodológicas o número pequeno de 

crianças obesas que fizeram parte da amostra e a ausência de um grupo controle para que 

fosse possível comparar os dados obtidos.  

 Estudos longitudinais são necessários para observar se as variáveis avaliadas se 

modificam com a perda de peso. 
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RESUMO 

 

Objetivo: Investigar a relação entre os níveis séricos de leptina, a taxa metabólica basal e a 

resistência insulínica com o escore Z do índice de massa corporal de crianças obesas púberes. 

Métodos: Trata-se de um estudo transversal, realizado com 37 crianças obesas púberes de 7 a 

12 anos de idade, atendidas pela primeira vez no Ambulatório de Obesidade Infantil, entre 

junho/2013 a abril/2014. Os participantes foram submetidos à avaliação antropométrica, 

aferição da pressão arterial, auto-classificação da maturação sexual, testes laboratoriais e 

bioimpedância. 
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Resultados: O peso, o índice de massa corporal e a leptina diferiram de modo significativo 

entre os grupos (grupo 1 indivíduos com obesidade (2 <zIMC≤ 3), e o grupo 2 indivíduos 

com obesidade grave (zIMC>3)), bem como a porcentagem da massa gorda e a taxa 

metabólica basal. As crianças púberes desse estudo, independente do grau de obesidade, 

apresentaram níveis elevados de insulina (70,3%), Homeostasis model assessment >3,16 

(73%), níveis baixos de colesterol de lipoproteína de alta densidade (67,6%) e circunferência 

abdominal acima p90 (89,18%). Em relação às variáveis analisadas, observa-se que não houve 

diferença significativa entre os grupos. 

Conclusão: A obesidade infanto-juvenil deve servir como um sinal para o risco aumentado de 

desenvolver doenças cardiovasculares, diabetes mellitus e dislipidemias na vida adulta. Sendo 

o índice de massa corporal e a circunferência abdominal, os melhores preditores de risco para 

alterações metabólicas, de fácil acesso e baixo custo.  

 

Palavras-chave: obesidade, criança, leptina, metabolismo basal, resistência à insulina. 

 

ABSTRACT 

 

Objective: This study aims to investigate the relationship between the serum levels of leptin, 

the basal metabolic rate and the insulin resistance, with the z score of the body mass index of 

pubertal obese children. 

Methods: This is a transversal study and 37 pubertal obese children, aged between 7 to 12 

years old, were treated for the first time in the outpatient care unit specialized in childhood 

obesity, from June/2013 to April/2014. The participants were submitted to anthropometric 

evaluation, blood pressure measurement, self-classification of sexual maturity, laboratory 

tests and bioimpedance. 
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Results: Weight, body mass index and leptin differed significantly between the groups 

(Group 1- individuals as obese (2 <zBMI≤ 3), and group 2- individuals with severe obesity 

(zBMI> 3)), as well as body fat percentage and the basal metabolic rate. The children and 

adolescents of this study presented high levels of insulin (70.3%), Homeostasis model 

assessment >3.16 (73%), low levels of high density lipoprotein cholesterol (67.6%) and 

abdominal circumference above p90 (89.18%), regardless of their obesity classification. 

Concerning the variables analyzed, there were no significantly differences between the 

groups. 

Conclusion: Childhood and adolescent obesity should be seen as an element that indicates a 

higher risk for the development of cardiovascular diseases, diabetes mellitus and dyslipidemia 

in adult life. The body mass index and the abdominal circumference were the best predictors 

of risk to develop metabolic alterations, as well as were easy to access and low cost. 

 

Keywords: obesity, child, leptin, basal metabolism, insulin resistance. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A obesidade infantil é um problema de saúde pública, com alta endemia e prevalência 

crescente no mundo todo¹. É uma doença associada a significativos problemas de saúde na 

população pediátrica, que afeta principalmente os sistemas cardiovascular e o endócrino, com 

risco elevado de desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial, 

aterosclerose e dislipidemias².  

Na sociedade em que vivemos, o estilo de vida é considerado o principal responsável 

pelo rápido crescimento da prevalência de obesidade. Se a eficiência em armazenar energia 

favoreceu a sobrevivência em períodos de restrição alimentar, nos dias atuais ocorre o oposto. 
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A facilidade de acesso e o baixo custo de alimentos altamente palatáveis e de alta densidade 

calórica, aliados a vida sedentária, fizeram com que a obesidade crescesse em proporções 

alarmantes³. 

A abrangência da obesidade infantil no Brasil pode ser evidenciada com os dados 

apresentados pela Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF 2008-2009) em que mostraram 

que no país, a prevalência de crianças acima do peso, principalmente na faixa etária entre 5 e 

9 anos de idade, dobrou entre 1989 e 2009, passando de 15% para 34,8%, respectivamente. Já 

o número de obesos teve um aumento de mais de 300% nesse mesmo grupo etário, indo de 

4,1% em 1989 para 16,6% em 2008-2009 (POF 2008-2009). Entre as meninas esta variação 

foi ainda maior4. 

A obesidade está associada a muitas consequências negativas à saúde de crianças e 

adolescentes. Ela tem papel-chave no desencadeamento dos fatores de risco para a doença 

cardiovascular, resistência insulínica (RI) e dislipidemias. Neste estudo pretende-se avaliar se 

a elevação do escore Z do índice de massa corporal (zIMC) está relacionado com maior RI, 

menor taxa metabólica basal (TMB) e maior nível de leptina. 

 

MÉTODOS 

 

 Estudo transversal, realizado no Ambulatório de obesidade infantil (AmO) do Hospital 

de Clínicas de Porto Alegre (HCPA),  entre junho/2013 e abril/2014. Foram incluídas todas as 

crianças púberes atendidas pela primeira vez, com diagnóstico de obesidade (percentil≥ 97ou 

≥ + 2 escore Z para o IMC), e estágios de Tanner II e III (referido). Foram excluídos os 

pacientes que utilizavam medicação de uso contínuo, enfermidade neurológica, e os que se 

recusassem a participar. 
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 Após a triagem, pela pesquisadora responsável, foi realizada a avaliação nutricional. 

Os sujeitos foram pesados com uso de avental (cujo peso era posteriormente descontado) e 

descalços, utilizando-se uma balança eletrônica da marca Filizola® com precisão de 0,1 kg. A 

altura foi medida com precisão de 0,5 cm, utilizando-se um estadiômetro Sanny® fixo na 

parede, segundo os padrões da OMS5. O IMC foi calculado através da divisão do peso (em 

Kg) pela altura corporal ao quadrado (em m²) e utilizou-se o software Anthro Plus (OMS) 

para o cálculo do escore Z6. A circunferência abdominal (CA) foi aferida no ponto médio 

entre a última costela fixa (décima) e a borda superior da crista ilíaca7. A aferição da dobra 

cutânea triciptal foi realizada pinçando com o polegar e o indicador da mão esquerda a pele 

subcutânea do ponto médio do braço, entre o olécrano e o acrômio6. Os sujeitos foram 

examinados para verificar a presença de acanthosis nigricans, segundo protocolo de Burke e 

col. (1999). 

A pressão arterial foi aferida com o participante sentado, sendo o manguito adequado 

ao tamanho do braço (Missouri®), seguindo-se recomendações da Academia Americana de 

Pediatria (AAP)9. Foi considerada hipertensão arterial sistêmica quando ≥ percentil 90 

ajustados para a idade, sexo e percentil de altura10. 

As amostras de sangue foram coletadas pela manhã, ao redor das 8h, após jejum 

noturno para análises de glicemia de jejum, insulina, triglicerídeo (TG), colesterol total (CT), 

colesterol de lipoproteína de alta densidade (HDL-c). As análises foram realizadas no 

Laboratório de Análises Clínicas do HCPA, seguindo protocolos já estabelecidos pela 

instituição. Foi calculada a lipoproteína de baixa densidade (LDL-c) através da equação de 

Friedwald et al (1972) [LDL-c=CT – HDL-c – (TG/5)]. O sangue restante era colocado em 

tubos específicos para obtenção de soro (leptina), centrifugado e armazenado para futura 

análise. Para análise da leptina foi utilizado o Kit comercial Human Leptin Elisa Kit. Os 

valores de referência utilizados para classificação do perfil lipídico foram da Sociedade 
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Brasileira de Cardiologia12. O valor da insulina de jejum foi considerado alterado quando 

acima ou igual a 15mg/dl13. 

A RI foi determinada pelo HOMA-IR, calculado pela fórmula: HOMA IR= (insulina 

de jejum [mU/mL]) x (glicemia de jejum [mmol/L] /22,5), sendo considerado RI quando  

HOMA IR > 3,1614. 

Para avaliação da TMB e da porcentagem de massa gorda (MG) utilizou-se o 

impedanciômetro Biodynamics modelo 310, e a avaliação foi realizada após jejum noturno e 

após a primeira urina15.  

Foram selecionados 41 pacientes, dos quais 1 recusou-se a participar da pesquisa e 3 

desistiram no momento da coleta de sangue, totalizando 37 pacientes. Esses foram divididos 

em dois grupos de acordo com o grau de obesidade. O grupo 1 era aquele com os sujeitos (18) 

com obesidade (2 <zIMC≤ 3), e o grupo 2 era aquele com indivíduos (19) com obesidade 

grave (zIMC>3). 

As análises estatísticas foram realizadas no pacote estatístico SPSS versão 18.0, com 

nível de significância adotado de 5%. As variáveis foram descritas por média e desvio padrão, 

ou mediana e intervalo interquartílicos, e percentuais. As diferenças de médias entre os dois 

grupos de crianças obesos foram avaliadas pelo teste t-Student ou Mann‐Whitney e para 

variáveis categóricas pelo teste qui‐quadrado de Pearson e exato de Fisher. A relação entre 

CA e IMC com as demais variáveis quantitativas foi verificada pela correlação de Pearson ou 

de Sperman. 

Todos os responsáveis assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

com o assentimento das crianças. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do 

HCPA, Rio Grande do Sul, sob nº 13-0129. 
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RESULTADOS      

                                                                                                                                                 

 Foram avaliadas 37 crianças obesas púberes, estágios de Tanner II e III, com idade 

entre 7 a 12 anos, dos quais 18 (48,6%) eram do sexo masculino. Todos eram obesos há mais 

de dois anos, conforme relato dos pais. 

 O IMC variou de 21,83 Kg/m² a 43,15 Kg/m² (29,47±4,27), caracterizando a presença 

de obesidade em todo o grupo (escore Z >2). A presença de ACN foi observada em 31 

(83,78%) dos sujeitos, sendo leve em 16 (43,24%) pacientes, moderada em 14 (37,83%) e 

somente 1 (2,70%) paciente apresentava ACN grave. 

 Os indivíduos (89%) tinham CA acima do percentil 90 para sexo e idade. Desses, 32 

pacientes (86,5%) apresentavam história familiar de obesidade e 24 (64,9%) de diabetes. 

 A RI, avaliada pelo HOMA, foi a alteração metabólica mais encontrada, 27 (73%) 

pacientes apresentaram HOMA> 3,16. Desses indivíduos, 17 (45,94%) tinham história 

familiar de diabetes. 

A CA teve associação significativa com os níveis de insulina alterados (p=0,004) e 

HOMA (p=0,002), não havendo associação com os níveis lipídicos não desejáveis. 

 O nível sérico de leptina teve associação significativa com o % MG (r=0,525), valores 

de insulina (r=0,326), IMC (r=0,545) e escore Z IMC (r=0,458), mas não houve associação 

significativa com o HOMA (r=0,318).  

 A TMB das crianças púberes com obesidade avaliada pela BIA (1311,38±304,09 cal) 

foi menor que a TMB obtida pela equação de predição da FAO/WHO/UNU (1985) 

(1736,55±261,18 cal) e esta diferença foi estatisticamente significativa (p<0,001). 

 Os pacientes obesos foram divididos em dois grupos de acordo com o grau.  O grupo 1 

era aquele com os sujeitos (18) com obesidade (2 <zIMC≤ 3), e o grupo 2 era aquele com 
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indivíduos (19) com obesidade grave (zIMC>3). As médias das variáveis antropométricas, 

metabólicas e de composição corporal para os dois grupos estão representadas na Tabela 1. 

 O peso, o IMC e a leptina diferiram de modo significativo entre os grupos, bem como 

o % MG e a TMB, segundo FAO/WHO/UNU (1985) 

 

Tabela 1 — Variáveis clínicas, bioquímicas e de composição corporal, segundo presença 

de obesidade ou obesidade grave em crianças púberes 

Variáveis 

zIMC entre 2 e 3  

(n=18) 

zIMCacima de 3  

(n=19) 

Valor de 

p* 

Idade (anos) 9,72±1,487 9,74±1,485 0 

Peso (Kg) 58,21±15,399 68, 62±14,60 0,042 

Altura (m) 1,45±0,126 1,46±0,090 0,781 

IMC (Kg/m²) 27,07±2,84 31,75±4,20 <0,001 

DCT (cm) 27,11±4,30 29,35±6,32 0,219 

CA (cm) 87,60±9,65 92,24±13,95 0,250 

Glicose (mg/dl) 89,83±5,37 93,05±11,21 0,278 

Insulina (uUI/ml) 19,73(0,95-65,52) 20,29 (10,18-100,92) 0,288 

HOMA 4,177(0,208-15,20) 4,61(2,26-28,40) 0,316 

CT(mg/dl) 150,89±27,78 151,42±26,63 0,953 

HDL-c (mg/dl) 39,28±9,95 43,32±9,79 0,222 

LDL-c (mg/dl) 94,78±20,66 89,50±24,79 0,487 

TG (mg/dl) 84,11±27,54 93±50,14 0,512 

Leptina (ng/ml) 11,58±5,61 18,33±8,45 0,007 

PAS (mmHg) 115,56±9,83 117±16,94 0,695 

PAD (mmHg) 70±9,39 68,68±8,95 0,665 
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Continuação..    

Variáveis 

zIMC entre 2 e 3  

(n=18) 

zIMCacima de 3  

(n=19) 

Valor de 

p* 

Massa gorda (%) 32,95(16,2-38,1) 35,9(18,8-42,20) 0,029 

Legenda: Índice de massa corporal (IMC), escore-z do IMC (zIMC), dobra cutânea triciptal (DCT), 
circunferência abdominal (CA), Homeostasis model assessment (HOMA), colesterol total (CT); lipoproteína de 
baixa densidade (LDL-c), lipoproteína de alta densidade (HDL-c), triglicerídeos (TG), pressão arterial sistólica 
(PAS), pressão arterial diastólica (PAD), taxa metabólica basal (TMB), bioimpedância (BIA) 
 

 Como demonstrado na tabela 2, as crianças púberes desse estudo, independente do 

grau de obesidade, apresentaram níveis elevados de insulina (70,3%), HOMA>3,16 (73%), 

níveis baixos de HDL-c (67,6%) e CA acima p90 (89,18%). Em relação às variáveis 

analisadas, observa-se que não houve diferença significativa entre os grupos. 

 

Tabela 2— Frequência das variáveis relacionadas ao escore Z do Índice de Massa 

Corporal de crianças púberes  

 

Variáveis Total (n=37) 

Escore Z do IMC 

de 2 a ≤ 3 (n=18) 

Escore Z do IMC 

> 3 (n=19)   

  N %  n % n+ % P 

Glicemia ≥ 100 mg/dl 3 8,1 0 0 3 15,8 0,230 

Insulina≥15 mg/dl 26 70,3 12 66,7 14 73,7 0,728 

HOMA-IR> 3,16 27 73 12 66,7 15 78,9 0,476 

TG ≥ 100 mg/dl 10 27 5 27,8 5 26,3 1 

HDL-c≤ 45 mg/dl 25 67,6 13 72,2 12 63,2 0,728 

CT >150 mg/dl 19 51,4 10 55,6 9 47,4 0,746 

LDL-c≥ 100 mg/dl 13 35,1 8 44,4 5 26,3 0,313 

PAS≥p95 11 29,7 4 22,2 7 36,8 0,476 



69 

 

 

Continuação..    

Variáveis 

zIMC entre 2 e 3  

(n=18) 

zIMCacima de 3  

(n=19) 

Valor de 

p* 

PAD≥p95 2 5,4 1 5,6 1 5,3 1 

CA>p90 33 89,18 15 45,5 18 54,5 0,340 

Acanthosis Nigricans 31 83,78 14 77,7 17 89,4 0,405 

Legenda: n+: número de pacientes com exames a cima dos valores desejáveis; %+: porcentagem de pacientes 
com exames a cima dos valores desejáveis. Valor de p<0,05. HOMA-IR: homeostasis model assessment for 
insulin resistance, TG: triglicerídeos; HDL-c: lipoproteína de alta densidade, CT: colesterol total; LDL-c: 
lipoproteína de baixa densidade, PAS: pressão arterial sistólica, PAD: pressão arterial diastólica, CA: 
circunferência abdominal. 
  

 

 

 

DISCUSSÃO 

  

 Este estudo teve como objetivo estudar se havia relação entre alterações metabólicas, 

níveis séricos de leptina e TMB em crianças púberes com excesso de peso. Foi observado que 

73% dos pacientes, apresentavam hiperinsulinismo avaliado pelo HOMA. É um fator 

preocupante, indicando que crianças obesas púberes são realmente um grupo de risco para o 

desenvolvimento de diabetes mellitus, hipertensão arterial, dislipidemia e doença 

cardiovascular17,18. A ACN, que é uma manifestação de hiperinsulinismo, foi encontrada em 

84% dos sujeitos estudados, dos quais 70 % apresentaram insulina elevada e apenas 8,1% 

níveis de glicemia alterados. Sendo que 5,40% dos indivíduos tinham insulina elevada sem 

acantose. Esse dado corrobora este aspecto amplamente estudado, que as crianças obesas 

púberes apresentam RI, sem ainda ter alterações de glicemia. Assim, se formos esperar para 

que a glicemia esteja elevada, muitas alterações teciduais já podem ter ocorrido devido a 
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presença da RI19. O grupo com obesidade grave foi o único com indivíduos que apresentaram 

valores de glicemia acima dos desejáveis (15,8%). No estudo de Lavrador et al. (2011), 

realizado com 80 adolescentes obesos pós púberes, foi observado RI em 37,5% dos 

indivíduos, tendo utilizado como ponto de corte valores maiores ou iguais a 3,43. Zambon et 

al. (2007) estudaram 70 pacientes entre 2 e 19 anos, e observaram ACN em 58%, glicemias de 

jejum com valores normais e 15% com dosagem de  insulina  aumentada. Esses resultados 

foram diferentes do nosso grupo que observou mais ACN e RI, talvez isso tenha sido por 

influência dos diferentes estágios puberais da amostra. Já que na puberdade a sensibilidade à 

insulina diminui, provocando uma elevação compensatória na secreção de insulina21. 

Cabe então ressaltar que na presença de ACN, alteração achada no exame físico, 

devemos sempre considerar a presença de RI. No nosso estudo 23 (60,53%) indivíduos 

apresentaram ACN, CA aumentada, insulina e/ou HOMA elevados. 

A CA teve associação significativa com os níveis de insulina alterados, mas não houve 

associação com os níveis lipídicos não desejáveis. A CA aumentada é sinal de aumento da 

gordura visceral que é a mais patogênica e que está associada com a síndrome metabólica. Só 

se considera síndrome metabólica se a CA estiver acima do p90, segundo critérios 

estabelecidos pelo International Diabetes Federation (IDF). No nosso estudo, 89% das 

crianças e adolescentes apresentaram CA acima p90. O acúmulo de gordura abdominal possui 

uma importante relação entre RI e alterações lipídicas na faixa etária pediátrica com excesso 

de peso22. Resultado parecido foi constatado na pesquisa de Buff et al. (2007) em que  a 

obesidade abdominal foi presente em 88,1 % dos sujeitos.  

Valores acima dos desejáveis de CT, LDL-c e TG foram observados em 19 (51,4%), 

13 (35,1%) e 10 (27%) dos indivíduos respectivamente. Níveis de HDL-c abaixo dos 

desejáveis foram encontrados em 25 (67,6%) sujeitos. A dislipidemia não teve associação 

significativa com a idade dos indivíduos. Essas variáveis alteradas são fatores de risco que 
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associado a obesidade, a longo prazo, podem levar ao desenvolvimento da doença 

cardiovascular. Alterações ateroscleróticas começam patologicamente nas artérias coronárias 

já durante a infância17.  

Neste estudo, com crianças obesas púberes, os grupos não apresentaram diferenças 

significativas em relação às alterações de CT, HDL-c, TG, LDL-c, RI, insulina, glicose, ACN 

e de pressão arterial.  Lavrador et al. (2011), em seu estudo com adolescentes obesos, pós-

púberes, entre 14 e 19 anos, identificou que  quanto maior o grau de obesidade, maior a 

frequência das alterações avaliadas, com diferenças significantes para glicemia de jejum, RI, 

triglicérides, HDL-c e pressão arterial.  

Os baixos níveis de HDL-c foram a principal alteração lipídica encontrada nos dois 

grupos. Este resultado merece atenção por ser o HDL-c uma fração antiaterogênica, fator 

protetor contra a aterosclerose24. Na pesquisa de Koglin (2012) se observou que após 4 meses 

de intervenção com dieta, em crianças e adolescentes obesos, houve redução dos níveis de CT 

e LDL-c e aumento do HDL-c.  

No presente estudo a hipertensão arterial foi observada em 13 (35,13%) indivíduos, 

sendo que no grupo de obesidade grave observou-se maior frequência de PAS alterada10. A 

pressão arterial no estudo de Lavrador et al. (2011) foi a alteração menos observadas entre os 

indivíduos, com 26,9% no grupo de maior grau de obesidade e 9,3% no outro grupo. 

 Encontramos uma diferença significativa (p<0,001) entre as TMB, indicando que a 

TMB segundo equação da FAO/WHO/UNU (1985) superestima a TMB quando comparada 

com a determinada pela BIA. Muitos estudos têm demonstrado superestimativa da TMB pelas 

equações de predição. Na pesquisa o mesmo resultado foi encontrado no estudo de Schneider 

& Meyer (2005), que analisaram meninos com excesso de peso, de 12 a 17 anos de idade, 

comparando a TMB medida por calorimetria indireta com os valores de TMB estimados por 

equações de predição e concluíram que as equações de predição não são adequadas e na 
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maioria dos casos podem superestimar os requerimentos energéticos. A TMB pelas equações 

foram aproximadamente 22% maiores no grupo de obesidade e 25% no grupo obesidade 

grave. Assim, devemos priorizar aferir a TMB pela BIA, e quando não for possível, talvez 

descontar 22% para crianças com 2>zIMC≤3 e  25% para sujeitos com zIMC>3. Para que esta 

premissa seja afirmada é necessário um estudo com um maior número de indivíduos, devido 

ao tamanho relativamente pequeno desta amostra. 

 O grupo com obesidade grave apresentou valores médios maiores de glicose, insulina, 

HOMA, CT, HDL-c, TG, leptina, PAS, TMB BIA, TMB FAO/WHO/UNU (1985) e % MG. 

Nesse grupo a TMB foi maior, o que nos faz pensar que não necessariamente os obesos 

possuem TMB menor que os outros indivíduos. Houve forte associação entre IMC com a 

TMB (r=0,737 e p<0,001).  No estudo de Butte et al. ( 2007) com 836 crianças de 5 a 19 anos 

de idade, foi observado que o gasto energético foi maior em crianças com excesso de peso e 

atribuíram  grande parte desta diferença ao tamanho e composição corporal dos indivíduos.   

 Jeffery et al. (2012) estudaram 307 crianças saudáveis entre 5 e 14 anos e observaram 

que os níveis de leptina teve forte correlação com o % MG em ambos os sexos e 

moderadamente com a RI, independente do percentual de gordura. Os níveis de leptina das 

crianças de 7 a 12 anos de idade do estudo variaram de 2,75 a 5,31 ng/ml no sexo feminino e 

de 4, 62 a 9,78 ng/ml no sexo masculino. No nosso estudo com crianças obesas púberes a 

leptina correlacionou-se positivamente com o escore z de IMC, IMC, % MG e insulina. Os 

níveis de leptina do sexo feminino variou de 3,33ng/ml à 30,35ng/ml e do sexo masculino de 

4,33ng/ml  à 26,84ng/ml.  

 Os níveis elevados de leptina encontrados comprova que indivíduos obesos realmente 

possuem uma resistência a leptina. Não houve diferença significativa dos níveis de leptina 

entre os gêneros. Alguns estudos relatam diferenças nos níveis de leptina entre os gêneros em 

crianças e adolescentes com peso normal, mas não com excesso de peso29. 
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 O escore z do IMC teve correlação significativa com os níveis de leptina no nosso 

estudo, assim como no de Madeira et al. (2009). Stylianou et al. (2007) observaram em seu 

estudo com 20 adolescentes obesos com RI, 20 obesos sem RI e 15 não obesos, que os valores 

de IMC, % MG , insulina e HOMA-IR foram positivamente correlacionados com os níveis 

séricos de leptina.  E que os níveis de leptina são significativamente altos nos obesos 

comparados com os controles. 

 As alterações observadas nos níveis de HDL-c, CT, insulina, no grupo estudado, serve 

como alerta para a necessidade das suas dosagens em crianças obesas. A alta prevalência de 

ACN, marcador de RI, reforça a importância do exame físico. 

 Os resultados do presente estudo sugerem que crianças púberes, quando divididas em 

grupos de obesidade e obesidade grave, não apresentaram diferenças significativas em relação 

a alterações glicídicas, lipídicas e de pressão arterial, mostrando que crianças com obesidade 

já estão em risco de desenvolvimento de doenças crônicas. 

 Os níveis elevados de leptina encontrados comprovam que indivíduos obesos 

realmente possuem uma resistência a leptina. E que esses níveis apresentaram associação 

significativa com o % MG, valores de insulina, IMC e escore-z IMC, mas não com o HOMA, 

CA e ACN. 

 A CA acima do p90 merece atenção especial, pois está associada a RI, podendo 

contribuir para o desenvolvimento da dislipidemia aterogênica nas crianças obesas púberes. 

 Neste estudo a TMB segundo equação da FAO/WHO/UNU (1985) em crianças obesas 

púberes superestima a TMB calculada pela BIA, o que pode provocar erros ao estimar as 

necessidades energéticas desses indivíduos, levando a um balanço energético positivo e 

agravando ainda mais o excesso de peso. 

Portanto, a obesidade infanto-juvenil deve servir como um sinal para o risco 

aumentado de desenvolver doenças cardiovasculares, diabetes mellitus e dislipidemias na vida 
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adulta. Sendo o IMC e a CA, melhores preditores de risco para alterações metabólicas, de 

fácil acesso e baixo custo. É essencial, nesta faixa etária, a criação de programas de 

intervenção estimulando hábitos alimentares e estilos de vida saudáveis. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A— TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Estamos convidando a criança ou adolescente pelo qual é responsável a participar, 

como voluntário, da pesquisa “Níveis de leptina e taxa metabólica basal em crianças e 

adolescentes obesos”. 

Este estudo tem como objetivo investigar crianças e adolescentes atendidos no 

ambulatório de obesidade infantil (AmO) em relação aos níveis de leptina e taxa metabólica 

basal. A leptina é um hormônio que participa na regulação do apetite e da quantidade de 

alimento ingerido. Já a taxa metabólica basal é a quantidade mínima de energia gasta para 

manter os processos corpóreos vitais do organismo, como respiração, circulação, metabolismo 

celular, atividade glandular e conservação da temperatura corpórea.   

A participação no estudo consiste em comparecer no AmO do HCPA, quando os 

participantes passarão por avaliação de medidas antropométricas (peso, altura, circunferência 

da cintura, prega cutânea triciptal) e será coletado 3ml de sangue para dosar a leptina. Será 

realizado o teste de bioimpedância, onde o participante deverá estar em jejum de no mínimo 4 

horas, este teste é realizado em 5 minutos e consiste na colocação de 2 adesivos na mão e 2 no 

pé para que um aparelho faça a medida de gordura corporal e das calorias gastas. Todas as 

avaliações serão realizadas individualmente, privilegiando-se a privacidade dos participantes. 

As avaliações antropométricas e o teste de bioimpedância poderão causar sensação de 

desconforto em algumas partes do corpo, de intensidade e duração variável. Já a coleta de 

sangue poderá causar sensação de desconforto no braço, de intensidade e duração variável, 

com presença ou não de uma mancha roxa. Não haverá custos para realizar as avaliações e 

exames de sangue.   
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A pesquisa não trará benefícios ao paciente, mas ajudará a ampliar conhecimentos 

sobre o metabolismo de crianças e adolescentes púberes obesos, visando otimizar o 

tratamento. 

A participação não é obrigatória e, a qualquer momento, poderá haver desistência ou 

retirada do consentimento. A recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com os 

pesquisadores ou com a Instituição.  

Uma cópia deste termo assinada onde constam os telefones dos pesquisadores 

principais, podendo tirar dúvidas sobre o projeto e de sua participação, será fornecida. 

Os dados serão analisados posteriormente, escritos em forma de artigo, publicados em 

periódicos da área da Nutrição e apresentados em eventos científicos. Nenhum dado 

apresentado identificará o paciente. 

Declaro que, após ter sido informado das implicações, concordo com a participação da 

criança ou adolescente sob minha responsabilidade no estudo. 

 

 

_______________________________                        ______________________________ 

  Nome da criança ou adolescente                                                  Assinatura 

 

  ______________________________                _______________________________ 

Nome do responsável                                                          Assinatura  

 

 
______________________________                  ______________________________ 

Nome do pesquisador                                                           Assinatura  
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 Em caso de dúvidas contatarem com o setor de Nutrologia do Hospital de Clínicas de 

Porto Alegre, localizado no 6º andar e falar com a Drª Elza Daniel de Mello pelo telefone (51) 

33598199. 

 Para dúvidas éticas, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre, através do telefone 33598304. 

 

 

 

Porto Alegre,_______________________ de 20____.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 

APÊNDICE B— FICHA DE AVALIAÇÃO CORPORAL 

AVALIAÇÃO: 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  

Nome: 

Número do Prontuário:                                   Data do Questionário:         /          / 

Nome do Responsável: 

Endereço: 

Bairro:  Cidade: 

Telefone para Contato: 

AVALIAÇÃO CORPORAL 

Peso:____________Kg Altura:__________m PA:____________ 

IMC:_________Kg/m2  

Classificação: (       ) Eutrófica           (         ) Sobrepeso      (        ) Obesidade 

PREGAS CUTÂNEAS: 

DCT (mm): 

CIRCUNFERÊNCIAS: 

Braço: 

Cintura: 

Quadril: 

Índice cintura/quadril: 

CMB:  

ESTÁGIO DE MATURAÇÃO SEXUAL (TANNER): 

M      (    ) 1    (     ) 2      (      )3     (      ) 4 P  (    ) 1    (     ) 2      (      )3     (      ) 4 
G      (    ) 1    (     ) 2      (      )3     (      ) 4 P  (    ) 1    (     ) 2      (      )3     (      ) 4 
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APÊNDICE C — FICHA DE PRIMEIRA CONSULTA 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  

Nome: Idade:  

Número do Prontuário:                                   Data do Questionário:         /          / 

Nome do Responsável: 

Endereço: 

Bairro:  Cidade: 

Telefone para Contato: 

DADOS GERAIS 

Data de Nascimento: ____/_____/____                     Idade:_____anos______meses 

Sexo:  (      ) Feminino          (          ) Masculino 

Cor:    (      ) Preta               (       ) Branca              (     ) Mista          **Referida 

Número de Irmãos: 

Cidade de Nascimento: 

Procedência: 

Peso ao Nascer:                                               Idade Gestacional ao Nascimento: 

Leite Materno Exclusivo: (   ) Não  (   ) <30 dias  (   ) até 4 meses  (   ) até 6 meses     (   ) > 6 meses. 

Quanto?__________ 

Recebeu Leite Materno?    (   ) Não       (   ) 0-3 Meses        (   ) 3-6 Meses 

(   ) 6-9 Meses                 (   ) 9-12 Meses                 (   ) > 12 Meses 

Reside com quem? 

Quem prepara as refeições? 

HÁBITOS 

Horas- Creche- Escola/ dia: Nº de refeições/dia:  

Nº de refeições fora de casa/dia: Refeições fora de hora: (   ) Sim    (   ) Não 

ATIVIDADE FÍSICA 

Horas de sono/dia: Dorme à tarde: (   ) Sim     (   ) Não 

Que horas deita: Que horas acorda:  

Escola (h/sem): Casa (h/sem): 

Extra-classe (h/sem): Horas/dia com TV, computador, etc: 

HISTÓRIA MÉDICA DO PACIENTE 

Doença: (   ) Sim     (   ) Não Qual: 

Internação prévia: (   ) Sim     (    ) Não Motivo:  

Medicamentos: (    ) Sim     (    ) Não Qual: 

HISTÓRIA FAMILIAR  

Pai: Peso (Kg):       Altura:       IMC: Mãe: Peso (Kg):               Altura:            IMC: 

Obesidade: (   ) Sim (   ) Não (    )pai     (    )mãe    (    ) avós    (    ) irmãos 
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Infarto:  (   ) Sim (   ) Não (    )pai     (    )mãe    (    ) avós    (    ) irmãos      (   ) FR 

AVC:  (   ) Sim (   ) Não (    )pai     (    )mãe    (    ) avós    (    ) irmãos      (   ) FR 

HAS:  (   ) Sim (   ) Não (    )pai     (    )mãe    (    ) avós    (    ) irmãos 

Dislipidemia: (   ) Sim (   ) Não (    )pai     (    )mãe    (    ) avós    (    ) irmãos      (   ) FR 

DM 2: (   ) Sim (   ) Não (    )pai     (    )mãe    (    ) avós    (    ) irmãos 

Fumantes: (   ) Sim (   ) Não (    )pai     (    )mãe    (    ) avós    (    ) irmãos 

FR: fator de risco- mulher < 45 anos   / homem  < 55 anos 

TEMPO DE OBESIDADE (COM REGISTRO NA CARTEIRA DE SAÚDE DA CRIANÇA) 

(   ) De 0 à 6 meses 

(   ) De 7 à 11 meses 

(   ) De 1 ano à 1 ano e 11 meses 

(   ) De 2 anos à 2 anos e 11 meses 

(   ) De 3 anos à 3 ano e 11 meses 

(   ) De 4 anos à 4 anos e 11 meses 

(   ) De 5 anos à 5 anos e 11 meses 

(   ) De 6 anos à 6 anos e 11 meses 

(   ) De 7 anos à 7 anos e 11 meses 

(   ) De 8 anos à 8 anos e 11 meses 

(   ) De 9 anos à 9 anos e 11 meses 

(   ) De 10 anos à 10 anos e 11 meses 

(   ) De 11 anos à 11 anos e 11 meses 

(   ) De 12 anos à 12 anos e 11 meses 

(   ) Não tem registro 
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APÊNDICE D— ORIENTAÇÕES PARA O PACIENTE 

 
  

 
SERVIÇO DE NUTROLOGIA 

AMBULATÓRIO DE OBESIDADE INFANTIL 
 

 
ORIENTAÇÕES PARA UMA VIDA SAUDÁVEL 

I. Durante as refeições evite atividades como ler, assistir televisão e mantenha o 
ambiente tranqüilo; 

I. Alimente-se com calma, devagar, mastigando bem os alimentos; 
I. Não fique mais de 3 horas sem se alimentar e não coma no intervalo menor de 2 horas. 
I. Não coma frituras. 
I. Diminua o tempo com atividades sedentárias, como assistir televisão, videogames, 

computador. 
 
BIOIMPEDÂNCIA 
 Este método possibilita avaliar o percentual de gordura, taxa metabólica, massa gorda, 
massa magra, índice de massa corporal e o total de água. 
 
ORIENTAÇÕES ANTES DO TESTE: 

I. Evitar o consumo de cafeína (café, chá, chocolate) 24 horas antes do teste; 
II. Não realizar atividade física intensa pelo menos 24 horas antes do teste. 

 
DATA DOS EXAMES: ____/____/____                        
EXAME DE SANGUE (é necessário jejum de 12 horas) 
HORÁRIO: ____________         LOCAL: Zona 14 
 
EXAME DE BIOIMPEDÂNCIA (é necessário jejum de 12 horas)                  
HORÁRIO:_______________ 
LOCAL: Centro de Pesquisas Experimental do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (prédio 
ao lado do hospital) 
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ANEXOS 

 

ANEXO A— Gráfico com distribuição em percentis do índice de massa corporal (IMC) 

segundo idade para o sexo feminino (5 a 19 anos) 
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ANEXO B— Gráfico com distribuição em percentis do índice de massa corporal (IMC) 

segundo idade para o sexo masculino (5 a 19 anos) 
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ANEXO C— Distribuição em percentis da circunferência abdominal segundo sexo e idade 

 

 

 
Fonte: Freedman, 1999. 
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ANEXO D— Estadiamento puberal (sexo feminino) mamas (M) e pelos pubianos (P) 
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ANEXO E— Estadiamento puberal (sexo masculino) volume testicular (G) e pelos pubianos 

(P) 
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ANEXO F— Escore de Acanthosis Nigricans 
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ANEXO G— PROTOCOLO DE COLETA E ARMAZENAMENTO DO SORO (LEPTINA) 

 

1º  Identificar no tubo com gel o nome do paciente, número do prontuário, data e 
hora. 

2º  Colocar o sangue coletado (3ml ) e tampar o tubo. 

3º Deixar na bancada por 30-45 minutos até reter o coágulo. 

4º Colocar na centrífuga (4ºC) por 15 minutos a 1608 xg ou 4350 RPM. 
Vai ficar em duas fases : 
Em cima o soro 
Em baixo os elementos figurados (hemácias/leucócitos/plaquetas) 

5º Pipetar o sobrenadante (SORO) e transferir para o microtubo. 

6º Preencher a etiqueta com Nome do paciente, ID e nº do prontuário. 

7º  Colar a etiqueta no microtubo. 

8º  Colocar o microtubo direto no freezer a -80ºC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 

 

 

ANEXO H— PROTOCOLO DO TESTE ELISA – LEPTINA (0,78ng/ml – 100ng/ml) 

 

Inicialmente, retirar todos os reagentes do freezer e geladeira e deixar a temperatura ambiente 

antes do ensaio. Seguem as etapas do protocolo:  

I. Diluir o tampão concentrado de lavagem (Wash Buffer) por 10 vezes, adicionando todo 

o conteúdo de ambos os frascos de tampão em 900ml de  água destilada.  

II. Adicionar 300 µL de Tampão de Lavagem diluído em cada poço. Incubar por 5 minutos 

em temperatura ambiente. Desprezar o tampão de lavagem e bater com a placa em 

papel toalha para retirar os resíduos.  Bater diversas vezes. Cuidar para não deixar 

secar a placa. 

III. Adicionar 75 µl de tampão do ensaio em cada poço.  

IV. Adicionar, em duplicata, 25 µL do tampão do ensaio nos poços brancos.  

V. Adicionar, em duplicata, 25 µl dos padrões de leptina humana, em ordem crescente de 

concentração. Seguido de 25 µL de QC1 de e 25 µL de QC2 nos poços apropriados 

em duplicata. E 25 µl de amostras nos poços restantes. Para melhores resultados, todas 

as adições devem ser concluídas dentro de uma hora.  

VI. Cobrir a placa com selador e incubar a temperatura ambiente por 2 horas no shaker em 

velocidade moderada, de cerca de 400 a 500 RPM.  

VII. Remover o selador e bater a placa para remover soluções residuais dos poços.  

VIII. Lavar a placa 3 vezes com Tampão de Lavagem, 300 µL por poço.  

IX. Adicionar 100 µl de detector de anticorpo (Detection Antibody) em cada poço. Cobrir a 

placa e incubar por 30 minutos no shaker em temperatura ambiente. 

X. Remover o selador e bater a placa para retirar o líquido.  
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XI. Adicionar 100 µl de Solução de Enzimática (Enzyme Solution) em cada poço. Cobrir a 

placa com selante e incubar em velocidade moderada à temperatura ambiente durante 

30 minutos, no shaker.  

XII. Remover o selador e bater a placa para retirar o líquido. 

XIII. Lavar 5 vezes com Tampão de Lavagem, 300 µL por poço. Bater a placa. 

XIV. Adicionar 100 µL de solução de substrato (Substrate Solution) em cada poço, cobrir a 

placa e agitar no shaker durante 5-20 minutos. A cor azul deve ser formada em poços 

de padrões de leptina com intensidade proporcional ao aumento das concentrações de 

leptina.  

XV. Remove selador e adicionar 100 µL de solução preparada (Stop Solution) em cada poço 

e agitar manualmente até misturar o produto. A cor azul deve ficar amarela após a 

acidificação. Ler em 450 nm e 590 nm em um leitor de placas dentro de 5 minutos. 

 


