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“The womb may be more important than the home”  

 “O útero pode ser mais importante do que o lar”  

 (David Barker)  
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APRESENTAÇÃO 

O presente trabalho faz parte de um estudo maior, intitulado ‘Estado nutricional e saúde 

mental na gestação e no pós-parto: estudo prospectivo com ensaio clínico randomizado 

aninhado’, o qual gerou um banco de dados longitudinal com informações socioeconômicas, 

demográficas, antropométricas, reprodutivas, bioquímicas e de estilo de vida de gestantes nos 

três trimestres de gestação e com 30-45 dias pós-parto.  

Este trabalho tem como principais objetivos avaliar: (1) a relação entre polimorfismos 

genéticos de leptina e do receptor de leptina e a variação da pressão arterial (PA) sistêmica 

durante a gestação; (2) a associação entre os polimorfismos genéticos e as concentrações 

séricas de lipídios durante a gestação, considerando o papel do consumo alimentar nessa 

relação; e (3) a associação entre as concentrações séricas de lipídios e o peso ao nascer (PN). 

O presente trabalho lançou mão das bases teóricas da epidemiologia e da epidemiologia 

genética para a construção dos modelos teóricos, desenho do estudo e análise dos dados. 

Dessa forma, esta tese ambiciona a realização de pesquisa translacional. Este tipo de 

pesquisa ganhou amplo destaque na literatura científica mundial nos últimos anos 

(GUIMARÃES, 2013). Esta nova visão de ciência requisita que a epidemiologia vá além da 

perspectiva histórica de descrição das doenças, alcançando um campo maior na detecção 

precoce e no tratamento dos agravos à saúde. A pesquisa translacional tem como objetivos 

aumentar a sobrevida e tornar mais eficaz à translação das descobertas científicas no 

indivíduo para produção de impacto na saúde da população (KHOURY et al., 2013).  

A presente tese inclui as seguintes seções: resumo, resumo na língua inglesa, introdução, 

justificativa, hipótese, objetivos, métodos, resultados, considerações finais, referências e 

anexos. Os resultados foram apresentados na forma de três artigos científicos, dos quais, dois 

foram publicados em periódico científicos internacionais [American Journal of Hypertension 

- artigo 1 (Anexo 1) e Scientific Reports - artigo 3 (Anexo 2)]. A análise exploratória dos 

dados encontra-se no ANEXO 3. No ANEXO 4 foram descritos todos comandos utilizados no 

software estatístico STATA para elaboração dos artigos. 
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RESUMO 

FARIAS, Dayana Rodrigues. Pressão arterial sistêmica e lipídios séricos durante a gestação: 

influência de polimorfismos genéticos da leptina e seu receptor e associação com desfechos 

neonatais. Rio de Janeiro, 2017. Tese (Doutorado em Ciências Nutricionais) - Instituto de 

Nutrição Josué de Castro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017 

Introdução: Estudos sugerem que tanto a pressão arterial sistêmica (PA) como os lipídios 

séricos parecem influenciar o peso ao nascer (PN). Contudo, pouco se sabe sobre como 

interações entre polimorfismos genéticos e variáveis relacionadas à alimentação e nutrição, 

como índice de massa corporal (IMC) e consumo alimentar, atuam na regulação da PA e dos 

lipídios durante a gestação, e de que forma a variação dos lipídios maternos durante a 

gravidez prediz o PN. Objetivo: Avaliar a associação de polimorfismos genéticos da leptina 

(G2548A) e do receptor de leptina (Q223R e K109R) com a variação longitudinal da PA 

durante a gestação e o pós-parto, investigar se o consumo alimentar é mediador na relação 

entre esses polimorfismos e as concentrações de lipídios séricos, bem como avaliar se a 

variação das concentrações de lipídios durante a gestação está associada ao PN. Métodos: 

Trata-se de uma coorte prospectiva realizada em um Centro Municipal de Saúde, localizado 

na Tijuca, Rio de Janeiro, Brasil, que acompanhou mulheres durante os três trimestres 

gestacionais e 30-45 dias pós-parto. As concentrações séricas (mg/dL) de colesterol total 

(CT), lipoproteína de alta densidade (HDL-c) e triglicerídeos (TG) foram dosadas pelo 

método enzimático colorimétrico. A lipoproteína de baixa densidade (LDL-c, mg/dL) foi 

calculada. A pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) foram medidas utilizando 

esfigmomanômetro automático de braço. Os polimorfismos da leptina (G2548A) e receptor de 

leptina (Q223R e K109R) foram genotipados por meio do método da reação em cadeia da 

polimerase (PCR – do inglês: polymerase chain reaction) em tempo real. O PN foi obtido a 

partir da caderneta de saúde da criança e o escore-z do PN foi estimado segundo idade 

gestacional e sexo de curva de referência internacional (Intergrowth-21
st
). As análises 

estatísticas incluíram modelos de regressão linear longitudinal e regressão linear múltipla, 

apresentando coeficientes (β) e intervalo de confiança (IC) de 95%. Resultados: Os modelos 

ajustados mostraram que (1) Mulheres com pelo menos um alelo G do polimorfismo G2548A 

apresentaram maiores níveis de PA durante a gestação e o pós-parto do que aquelas com 

genótipo AA (βPAS=4,5; IC95%=1,0; 8,0; βPAD=2,9; IC95%=0,1; 5,8). Observou-se interação 

significativa entre o polimorfismo da leptina (G2548A) e o IMC gestacional, no qual 

mulheres com genótipo AA apresentaram maior efeito do IMC na PA, comparadas aquelas 
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com pelo menos um alelo G. Não foram observadas associações significativas entre os 

polimorfismos Q223R e K109R e a PA nos modelos ajustados (2) O genótipo AA se associou 

a maiores concentração de LDL-c (β=16,0; IC95%=-0,2; 32,2) no segundo e terceiro 

trimestres de gestação, maior taxa de variação/semana gestacional de TG (β=4,5 vs. β=8,4) e 

CT (β=6,2 vs. β=7,8) e maiores médias de consumo de calorias e de lipídios durante a 

gestação, comparado aos genótipos AG/GG. Não foram observadas associações significativas 

entre os polimorfismos Q223R e K109R e os lipídios nos modelos ajustados. (3) A variação 

das concentrações maternas de LDL-c (β=0,36; IC95%=0,16;0,56) durante a gestação 

associou-se positivamente ao escore-z de PN enquanto a variação do HDL-c (β=-2,0; 

IC95%=-3,1;-0,8) associou-se negativamente. Conclusão: O polimorfismo genético da 

leptina (G2548A) associou-se a maiores níveis de PA e apresentou interação significativa com 

o IMC materno. Mulheres com o genótipo AA do polimorfismo G2548A apresentaram maior 

variação/semana gestacional de TG e CT e maiores concentrações de LDL-c no segundo e 

terceiro trimestres e maiores médias de consumo calórico total e dos lipídios, mas a relação 

entre o polimorfismo e os lipídios não foi explicada pelo consumo alimentar. A variação das 

concentrações de LDL-c e HDL-c associaram-se significativamente ao PN. Não foram 

observadas associações significativas entre os polimorfismos do receptor de leptina Q223R e 

K109R com a PA ou os lipídios durante a gestação nos modelos ajustados.  

 

Palavras-chave: Estudo prospectivo; Perfil lipídico; Leptina; Pressão arterial sistêmica; 

Gestação; Peso ao nascer; Polimorfismos genéticos. 
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ABSTRACT 

FARIAS, Dayana Rodrigues. Sistemic blood pressure and serum lipids during pregnancy: 

effect of leptin and leptin receptor genetic polymorphisms and association with neonatal 

outcomes. Rio de Janeiro, 2017. Tese (PhD degree in Nutrition Science) - Josué de Castro 

Institute of Nutrition, Federal University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017 

Background: Studies have suggested that maternal blood pressure (BP) and serum lipids 

seem to be associated with birth weight (BW). However, little is known about how dietary 

intake, body mass index (BMI) and genetic polymorphisms interacts in the regulation of BP 

and lipid concentrations during pregnancy and in which way maternal lipid changes during 

pregnancy predicts BW. Objective: To evaluate the association between leptin (G2548A) and 

leptin receptor (Q223R e K109R) genetic polymorphisms with BP changes during pregnancy 

and post-partum, to investigate if dietary intake is a mediator in the association between these 

polymorphisms and serum lipid concentrations throughout pregnancy, and to test if lipids 

changes throughout pregnancy are associated with BW. Methods: Prospective cohort of 154 

pregnant women conducted at a Public Health Center, in Rio de Janeiro, Brazil, that followed 

women during the three pregnancy trimesters and between 30-45 days postpartum. Serum 

concentrations (mg/dL) of total cholesterol (TC), high-density lipoprotein cholesterol (HDL-

c) and triglycerides (TG) were measured by enzymatic colorimetric method and low-density 

lipoprotein cholesterol (LDL-c) was calculated. The systolic (SBP) and diastolic (DBP) blood 

pressure (mmHg) was measured using an automatic sphygmomanometer. The leptin 

(G2548A) and leptin receptor polymorphisms (Q223R e K109R) were genotyped using real 

time polymerase chain reaction (PCR) method. BW was obtained from the child vaccination 

booklet and BW z-score for gestational age and sex was estimated according to the 

Intergrowth-21
st
 standard. Statistical analyses included adjusted linear mixed-effect and linear 

regression models, reporting β coefficients and 95% confidence interval (CI). Results: The 

adjusted models showed that: (1) Women carrying the G-allele of G2548A polymorphism 

presented higher BP levels compared to the AA genotype (βSBP=4.5; 95%CI=1.0;8,0; 

βDBP=2.9; 95%CI=0.1;5.8). There was a significant interaction between leptin polymorphism 

and BMI, in which the effect of BMI on increasing BP was steeper in women homozygous for 

the A-allele, compared with those who had at least one G-allele. We did not find significant 

associations between polymorphisms Q223R and K109R and BP, in the adjusted models (2) 

Women with the AA genotype presented higher concentrations of LDL-c (β=16.0; 95% IC=-

0.2;32.2) at the second and third trimester, a higher increase/gestational week in TG (β=4.5 
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vs. β=8.4) and TC (β=6.2 vs. β=7.8) and higher means of total energy and lipid intake, 

compared with those with at least on G-allele. We did not find significant associations 

between polymorphisms Q223R and K109R and lipids concentrations during pregnancy, in 

the adjusted models. (3) The pregnancy variation of maternal LDL-c concentrations (β=0.36; 

95% CI=0.16;0.56) was positively associated with BW z-score, while HDL-c concentrations 

(β=-2.0; 95% CI=-3.1;-0.8) were negatively associated. Conclusions: The leptin 

polymorphism (G2548A) was associated with the variation of BP levels and presented a 

significant interaction with maternal BMI. Women with AA genotype of G2548A 

polymorphism presented higher rate of change/gestational weeks of TG and TC, higher 

concentrations of LDL-c at the second and third trimesters and higher means of total energy 

and lipid intake, but the association between the polymorphism and serum lipids was not 

explained by the dietary intake. The variation of maternal LDL-c and HDL-c concentrations 

was significantly associated with BW. We did not observed significant associations between 

Q223R and K109R polymorphisms with BP or lipids changes during pregnancy in the 

adjusted models. 

Keywords: Prospective cohort; Lipids; Leptin, Blood pressure; Pregnancy, Birth weight; 

Genetic polymorphisms. 
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1. INTRODUÇÃO  

 A gestação é um período dinâmico de intensas adaptações endócrinas e metabólicas no 

organismo materno, entre as quais, são observadas resistência periférica à insulina, acúmulo 

de tecido adiposo, aumento das concentrações séricas de lipídios, produção placentária de 

hormônios e aumento global do desempenho cardíaco (FELDT-RASMUSSEN; 

MATHIESEN, 2011; NEWBERN; FREEMARK, 2011; SANGHAVI; RUTHERFORD, 

2014). Essas, entre outras alterações, preparam o organismo da mulher para a grande demanda 

energética do final da gestação e posterior lactação e permitem o crescimento fetal adequado 

(HADDEN; MCLAUGHLIN, 2009). 

 Já é reconhecido que eventos ocorridos em estágios precoces do desenvolvimento 

humano, com destaque para o período gestacional, têm impacto importante na ocorrência de 

doenças durante a vida adulta (GILLMAN, 2005). O peso ao nascer (PN) reflete o processo 

de crescimento intrauterino e é uma medida de fácil obtenção. A partir da década de oitenta e 

com o surgimento da teoria de origem fetal da saúde e da doença (DOHaD – do inglês 

Developmental Origins of Health and Disease), grande destaque tem sido dado as alterações 

no período gestacional e de que forma elas se associam ao PN (SKOGEN; OVERLAND, 

2012).  

 Estudos sugerem que tanto a PA como os lipídios séricos podem influenciar o PN 

(EMET et al., 2013; MACDONALD-WALLIS et al., 2014). Contudo, pouco se sabe de que 

forma a variação dessas medidas durante a gestação prediz alterações de PN e como 

interações entre fatores genéticos e ambientais atuam na regulação da PA e dos lipídios 

séricos durante a gestação. Assim, estudos que tenham como objetivo investigar essas 

relações são necessários para que no futuro estratégias de rastreamento, como a medida de 

biomarcadores no início da gestação para identificar mulheres em risco, e controle precoce 

sejam traçadas com o objetivo de produzir desfechos materno-fetais favoráveis. 

 

1.1 Pressão arterial sistêmica durante a gestação 

 A adaptação do sistema cardiovascular inclui mudanças estruturais e hemodinâmicas e é 

uma das diversas modificações do período gestacional (SANGHAVI; RUTHERFORD, 

2014). Essas adaptações fisiológicas são necessárias para assegurar a adequada circulação 

útero-placenta e o consequente crescimento e desenvolvimento fetal (HADDEN; 

MCLAUGHLIN, 2009). Durante este período há aumento da vasodilatação da vasculatura 



26 

 

sistêmica, do débito cardíaco, da complacência arterial e do volume de líquido extracelular, e 

são observadas modificações nos níveis da pressão arterial sistêmica (PA) (GRINDHEIM et 

al., 2012; SAVU et al., 2012; SANGHAVI; RUTHERFORD, 2014). Durante a gestação 

normal, há diminuição da resistência vascular periférica do primeiro trimestre até 

aproximadamente metade do segundo, quando os valores parecem se estabilizar ou 

ligeiramente aumentar até o parto. A hemodinâmica materna volta ao estado pré-gestacional 

duas semanas após o parto (SANGHAVI; RUTHERFORD, 2014). Observa-se em média 

diminuição dos níveis de pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) do primeiro para 

o segundo trimestre, seguido de progressivo aumento dos valores pressóricos até o parto 

(GRINDHEIM et al., 2012; FARIAS et al., 2014).  

 Apesar de essas alterações serem esperadas, nem todas as gestações apresentam esse 

padrão de variação. Algumas características maternas parecem estar fortemente associadas à 

variação dos níveis de PA. Um estudo realizado com 255 mulheres brancas e normotensas, 

antes e após a gestação, não observou queda dos valores de PA do primeiro para o segundo 

trimestre gestacional (NAMA et al., 2011). Nessa amostra de gestantes os valores de PAS e 

PAD apresentaram, em média, progressivo aumento. SALLES et al. (2015) avaliaram uma 

amostra de 158 gestantes brasileiras, as mesmas avaliadas na presente tese, e observaram que 

44,3% e 39,9% das mulheres apresentaram aumento das concentrações de PAS e PAD do 

primeiro para o segundo trimestre, respectivamente. O estudo encontrou que cor de pele 

branca, história familiar de hipertensão arterial sistêmica (HAS), IMC no início da gestação e 

ganho de peso gestacional associaram-se significativamente a ausência da queda dos valores 

de PA no segundo trimestre. GRINDHEIM et al. (2012) avaliaram prospectivamente a PA de 

57 gestantes normotensas durante o segundo e terceiro trimestres gestacionais por meio de 

dois métodos distintos de aferição [medição da tensão oscilométrica (Dinamap) e PA do dedo 

(Finometer PRO)] e encontraram que, independente do método de avaliação, mulheres com 

IMC pré-gestacional >25 kg/m² tinham maiores valores de PA ao longo da gestação. Na 

mesma linha, FARIAS et al. (2014), em estudo derivado da mesma coorte prospectiva que a 

presente tese, avaliaram 199 gestantes normotensas e encontraram que atividade física de 

lazer anterior a gestação, o IMC pré-gestacional, a paridade, as concentrações plasmáticas de 

leptina, a resistência à insulina e a renda familiar associaram-se significativamente aos níveis 

de PA durante a gestação.  

 Os mecanismos envolvidos na variação da PA durante a gestação não são 

completamente conhecidos, mas acredita-se que haja interação entre fatores genéticos e 
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ambientais (NAKAYAMA; YAMAMOTO, 2009). Contudo, pouco se sabe sobre como os 

polimorfismos genéticos contribuem para o aumento da PA durante a gestação. 

 Estima-se que a prevalência de desordens hipertensivas durante a gestação (aumento e 

manutenção da PAS e/ou PAD a níveis maiores ou iguais a 140/90 mmHg após a 20º semana 

gestacional) varie de 3,6% (Dinamarca) a 9,1% (Austrália), mas as taxas apresentam ampla 

variação entre países (ROBERTS et al., 2011). No Brasil, informações sobre a frequência de 

ocorrência são escassas. As desordens hipertensivas neste período estão associadas ao maior 

risco de desenvolvimento de diversos desfechos maternos e fetais indesejáveis, como 

insuficiência renal e hepática, rompimento placentário, hemorragia cerebral, crescimento 

intrauterino restrito, baixo peso ao nascer (BPN), prematuridade e natimortalidade 

(OLIVEIRA et al., 2006; LIU; CHENG; CHANG, 2008; FLENADY et al., 2011). 

Considerando o grande impacto das desordens hipertensivas na saúde maternal e fetal, pouca 

relevância era dada na literatura científica nas últimas décadas e pouco se conhecia sobre a 

relação entre a variação da PA e os desfechos maternos e fetais quando os valores de 

PAS/PAD não atingiam o ponto de corte de diagnóstico de hipertensão arterial gestacional 

(HAG).  

 Em 2014, um grande estudo analisou dados de PA de 9.697 gestantes da coorte 'Avon 

Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC)' e mostrou que maiores níveis de PAS 

no primeiro trimestre e um maior aumento dos níveis de PAS e PAD do segundo para o 

terceiro trimestre (entre 18 e 36 semanas) foram significativamente associados ao menor PN e 

a menor duração da gestação, mesmo em mulheres normotensas (MACDONALD-WALLIS et 

al., 2014). Esse estudo trouxe para literatura a discussão de que existe um risco contínuo entre 

os níveis e taxa de variação de PA durante a gestação e desfechos fetais, mesmo em mulheres 

normotensas. 

 Um estudo de base populacional realizado na Suécia com dados de mais de 150.000 

mulheres e seus filhos teve como objetivo avaliar a relação entre a PAD e desfechos neonatais 

(WIKSTROM et al., 2016). O estudo incluiu apenas gestantes normotensas, com parto a 

termo e gestação de feto único. As análises foram ajustadas por idade, paridade, IMC, 

estatura, hábito de fumar, situação conjugal e diabetes mellitus (DM) e mostraram que valores 

de PAD entre 80 e 89 mmHg (pré-hipertensão) no final da gestação (36 semanas) 

representaram chance 70% maior de nascimentos pequenos para idade gestacional (PIG) e de 

natimortalidade, quando comparadas a gestantes com PAD <80 mmHg. Os autores 

identificaram que o aumento de 1 mmHg na PAD durante a gestação aumentou o risco de PIG 

em 2%. 
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 Considerando que os fatores relacionados as adaptações gestacionais da PA não são 

completamente conhecidos e que os níveis de PA podem ter impacto em desfechos neonatais, 

mesmo em gestantes sem diagnóstico de desordens hipertensivas, estudar a relação entre as 

características maternas e como elas interagem com fatores genéticos na associação com a PA 

durante a gestação é de grande importância clínica e de saúde pública. 

 

1.2 Concentrações séricas de lipídios durante a gestação 

 Durante a gravidez há o aumento da síntese de lipídios pelo fígado e expansão do tecido 

adiposo, além disso, hormônios como a leptina e a insulina encontram-se aumentados (KING, 

2000). Essas mudanças são fisiológicas e necessárias na medida em que equilibram os 

substratos energéticos entre as necessidades maternas e as demandas fetais, propiciando 

crescimento fetal adequado (KING, 2000; HERRERA, 2002; HADDEN; MCLAUGHLIN, 

2009).  

 De forma geral, o início da gestação é considerado uma fase anabólica caracterizada por 

aumento da produção hepática e remoção dos triglicerídeos (TG) circulantes, fatores que 

contribuem para o acúmulo de tecido adiposo materno. No final do segundo trimestre e início 

do terceiro, inicia-se a fase catabólica, na qual, devido à sensibilidade da lipase aos hormônios 

placentários e a resistência periférica à ação da insulina, ocorre a liberação dos ácidos graxos 

presentes nos adipócitos (KING, 2000; HERRERA, 2002; HERRERA; ORTEGA-

SENOVILLA, 2014).  

 As concentrações séricas de lipídios aumentam progressivamente ao longo da gestação 

(CHIANG et al., 1995; VAHRATIAN et al., 2010; EMET et al., 2013; FARIAS et al., 2016) 

e, após o parto, sofrem drástica queda e tendem a voltar aos valores anteriores à gravidez 

(CHIANG et al., 1995). YWASKEWYCZ BENÍTEZ et al. (2010) avaliaram 248 gestantes e 

encontram aumento médio 53% nas concentrações de CT, 84% de LDL-c e 124% de TG, 

entre o primeiro e terceiro trimestre. As concentrações de HDL-c apresentaram aumento, 

modesto, de 5%. Resultados semelhantes foram encontrados por estudos conduzidos por 

SATTAR et al. (1997), LANDÁZURI et al. (2006), EMET et al. (2013) e VAHRATIAN et 

al. (2010).  

 Embora seja esperado aumento das concentrações maternas de lipídios, não foram 

estabelecidos valores de referência específicos para gestação que determinem até que ponto o 

aumento observado é fisiológico. Além disso, existem poucos estudos que tenham avaliado de 

que forma as características maternas influenciam as concentrações dos lipídios. Em estudo 
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anterior, derivado da mesma coorte que a presente tese, FARIAS et al. (2016) avaliaram 229 

gestantes durante os três trimestres gestacionais e encontram que mulheres com obesidade 

pré-gestacional apresentaram maiores concentrações séricas de TG, CT e LDL-c e menores 

concentrações de HDL-c do que gestantes com peso adequado. Este estudo encontrou ainda 

que os fatores associados a variação dos lipídios foram diferentes dependendo da categoria de 

IMC pré-gestacional. As concentrações de leptina se associaram negativamente ao TG, apenas 

no grupo com obesidade, e se associaram positivamente ao HDL-c em todas as categorias de 

IMC. A única variável associada às concentrações de LDL-c foi à cor da pele, na qual 

mulheres com cor de pele parda ou preta apresentaram menores concentrações comparadas as 

brancas.  

  Alguns autores têm sugerido que as concentrações séricas maternas de lipídios estão 

associadas a desfechos neonatais indesejáveis como restrição do crescimento fetal ou 

macrossomia e o aumento do risco cardiovascular dos filhos em longo prazo 

(ENQUOBAHRIE et al., 2004; PALINSKI, 2009; ROMUNDSTAD et al., 2010; PECKS et 

al., 2012). O colesterol é de suma importância para o feto, pois é utilizado na construção de 

membranas, na proliferação celular e como precursor de ácidos biliares e hormônios 

(WOOLLETT, 2008). O colesterol materno é transportado pela placenta (PALINSKI, 2009; 

BAARDMAN et al., 2012; BAARDMAN et al., 2013) e apesar de o feto conseguir produzir 

concentrações significativas de colesterol a partir da síntese ‘de novo’ no fígado, as 

concentrações séricas maternas disponibilizadas via placenta são cruciais para o 

desenvolvimento fetal, especialmente no início da gestação (PALINSKI, 2009; WOOLLETT, 

2011).  

 Estudos experimentais sugerem que a hipercolesterolemia materna, induzida por uma 

dieta rica em colesterol, tem impacto no metabolismo de esteróis e na função metabólica de 

tecidos fetais extra-embrionários, com consequente impacto no desenvolvimento fetal 

(MCCONIHAY et al., 2000; MCCONIHAY; HORN; WOOLLETT, 2001). DE CASTRO et 

al. (2016) avaliaram 297 pares de mãe e filhos e encontraram que mulheres que relataram 

consumo de colesterol no maior quartil da distribuição amostral, apresentaram chance 2,48 

(IC95% = 1,31; 4,66) vezes maior de ter um recém nascido (RN) grande para a idade 

gestacional (GIG), comparadas aquelas nos quartis inferiores, mesmo após ajuste para 

adequação do ganho de peso gestacional total e renda familiar.  

 A maioria dos estudos que avaliaram a relação entre concentrações maternas de lipídios 

e PN realizou análises em gestantes com DM. Esses estudos relataram associação direta entre 

as concentrações séricas de TG e o PN, e inversa entre as concentrações de HDL-c e PN 
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(MISRA; TRUDEAU; PERNI, 2011; EMET et al., 2013; KULKARNI et al., 2014; WHYTE 

et al., 2013). São escassos os estudos que avaliaram essa relação em gestações sem 

complicações, e estes apresentam resultados inconclusivos. MISRA et al. (2011) avaliaram 

prospectivamente 143 mulheres saudáveis durante a gestação e estratificaram as análises por 

IMC pré-gestacional. Esses autores observaram que as concentrações de HDL-c associaram-

se negativamente ao PN, apenas no grupo com sobrepeso/obesidade (≥25 kg/m²), e que as 

concentrações de TG associaram-se de forma direta com o PN no grupo com IMC pré-

gestacional adequado/baixo peso (<25 kg/m²). Por outro lado, EMET et al. (2013) avaliaram 

as concentrações séricas de lipídios e o PN em mil gestantes e encontraram associação 

significativa apenas entre as concentrações maternas de TG e PN. 

 Assim, são necessários mais estudos que avaliem de que forma características maternas 

influenciam as concentrações maternas de lipídios e como esses marcadores se relacionam 

com o PN.  

 

1.3 Peso ao nascer (PN) 

O PN é uma medida simples, realizada logo após o parto, e muito utilizada como 

indicador do crescimento intrauterino (CAMEROTA; BOLLEN, 2016). Essa medida reflete o 

resultado final de um processo complexo de crescimento que ocorre de forma não linear 

durante a gestação (VILLAR et al., 2014). O crescimento fetal é consequência de múltiplos 

fatores incluído o potencial genético de crescimento, o estado nutricional, o consumo 

alimentar, diversos fatores endócrinos maternos e a função placentária (CETIN et al., 2005). 

Além destes fatores, características maternas como a situação socioeconômica e demográfica, 

a estatura, o ganho de peso gestacional, o hábito de fumar e o consumo de álcool também já 

foram descritas como associadas ao PN (ORSKOU et al., 2003; GAO et al., 2006; EMET et 

al., 2013; AVCI et al., 2015; DE CASTRO et al., 2016;). 

 O PN é frequentemente categorizado com o objetivo de classificar a condição ao 

nascimento do RN. Crianças com PN <2.500g ou >4.000g são consideradas como tendo 

alguma alteração do crescimento fetal e são classificadas com BPN ou macrossomia, 

respectivamente (LUBCHENCO et al., 1963). Como o PN está fortemente relacionado à 

idade gestacional no parto e ao sexo do RN, é possível classificar de forma mais acurada o 

crescimento intrauterino utilizando percentis ou escore-z de uma população padrão 

(indivíduos com condições ideais de desenvolvimento fetal) de acordo com a idade 

gestacional no parto e o sexo (VILLAR et al., 2014). Os RNs podem ser classificados como 
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PIG quando o PN está abaixo do percentil 10 para a idade gestacional e o sexo, e como GIG 

quando o PN for superior ao percentil 90 usando curvas de crescimento padrão para 

comparação (PEDREIRA et al., 2011; VILLAR et al., 2014).  

 Desde os primeiro estudos sobre origem fetal das doenças, realizados por Barker e 

colaboradores nos anos 90, pesquisadores têm avaliado a relação entre o PN e 

desenvolvimento de doenças na vida adulta (ERIKSSON, 2005). A hipótese de origem fetal 

das doenças sugere que condições favoráveis ou desfavoráveis de crescimento fetal têm 

consequências em longo prazo, estando associados à PA e ao risco de alterações metabólicas 

na vida adulta (SKOGEN; OVERLAND, 2012). Acredita-se que ambientes favoráveis de 

crescimento fetal englobam características ambientas, genéticas e epigenéticas. 

Na mesma linha, estudos epidemiológicos indicam que o PN não representa apenas a 

saúde fetal, mas também está associado a importantes alterações metabólicas na vida adulta 

(ERIKSSON et al., 2001; FUKUOKA, 2015). Tanto o nascimento de crianças BPN/PIG 

quanto o de crianças macrossômicas/GIG estão associadas ao maior risco de desenvolvimento 

de doenças em curto e longo prazo. De forma geral, crianças que nascem com BPN ou PIG 

apresentam risco aumentando para desfechos como morte neonatal e aparecimento de doença 

cardiovascular na vida adulta (TAMARU et al., 2011; VISENTIN et al., 2014). Por outro 

lado, o nascimento de crianças macrossômicas ou GIG tem sido associado a ocorrência de 

alterações metabólicas como obesidade e a DM tipo 2 (ERIKSSON et al., 2001; HERMANN 

et al., 2010; JOHNSSON et al., 2015). 

 

1.4 Polimorfismos genéticos de único nucleotídeo 

 Em seres humanos, a sequência de nucleotídeos do genoma é quase sempre a mesma. 

Assim é possível falar de forma generalizada sobre o genoma. Contudo, aproximadamente um 

nucleotídeo a cada 300 é polimórfico, sendo encontradas na população mais de uma sequência 

de nucleotídeos em determinada localização do cromossomo (loci) (STRACHAN; READ, 

2011).  

 Existem diversas formas de variações genéticas. Contudo, os polimorfismos genéticos 

de um único nucleotídeo (SNPs - do Inglês, single nucleotide polymorphisms) são a forma 

mais simples e comum, e são responsáveis por 90% da variação genética humana. Os SNPs 

são definidos como uma variação da sequência de DNA [nucleotídeos adenina (A), timina 

(T), citosina (C) ou guanina (G)] encontrada com frequência maior que 1% na população. Em 

sua maioria, os SNPs possuem duas formas possíveis [alelos (segmentos homólogos de DNA, 
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formas alternativas de um mesmo gene que afetam a mesma característica de modo diferente)] 

(BROOKES, 1999; SRIPICHAI; FUCHAROEN, 2007; STRACHAN; READ, 2011). Por 

exemplo, determinado polimorfismo pode dar-se pela ocorrência de um alelo A ou G em 

determinada posição do cromossomo (Figura 1). Os SNPs são catalogados no banco de dados 

público dbSNP e designados por uma sequência de números iniciada por 'rs' (do inglês, 

reference SNP).  

 

 

Figura 1. Representação da ocorrência de SNPs em uma sequência de DNA.  

Nota: Figura adaptada de SRIPICHAI; FUCHAROEN (2007).    

  

 Neste tipo de variação genética (SNPs), nenhum dos alelos isolados é considerado a 

forma padrão. As duas ou mais alternativas são igualmente aceitáveis na população e ocorrem 

com frequência variável. Além disso, raros SNPs são, de fato, determinantes de mudanças 

fenotípicas. A maioria dos estudos que tiveram como objetivo avaliar a associação entre 

polimorfismos genéticos e desfechos diversos, mostram que normalmente o que ocorre é que 

ter determinado alelo confere maior risco para determinados desfechos na população 

(BROOKES, 1999; SRIPICHAI; FUCHAROEN, 2007).  

 Os SNPs podem estar presentes em regiões codificadoras e não codificadoras do 

genoma. Apenas cerca de 3 a 5% do DNA humano é composto por regiões codificadoras. 

Dessa forma, a maioria dos SNPs é encontrada em regiões não codificadoras de proteínas 

(STRACHAN; READ, 2011). Os SNPs que ocorrem em regiões codificadoras podem ser 

sinônimos ou não sinônimos. Polimorfismos sinônimos não produzem alteração da sequência 

de aminoácidos da proteína final. Por outro lado, nos polimorfismos não sinônimos, a troca do 

nucleotídeo confere alteração no códon e consequentemente na transcrição da proteína final. 

Os SNPs não sinônimos têm maior potencial para alterar a função biológica da proteína e 
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consequentemente maior associação às alterações fenotípicas (BROOKES, 1999; 

SRIPICHAI; FUCHAROEN, 2007). 

 Dessa forma, polimorfismos genéticos têm sido identificados e descritos na literatura 

por terem a capacidade de predizer a resposta de indivíduos a drogas específicas, aumentarem 

a suscetibilidade a fatores ambientais e o risco de doenças de etiologia complexa, como as 

doenças cardiovasculares, a obesidade e o câncer (CHAUDHARY et al., 2015). 

     

1.5 Concentrações de leptina, SNPs do gene de leptina e receptor de leptina 

 Estudos têm focado no papel das citocinas regulatórias produzidas pelo tecido adiposo 

(adipocinas) e sua possível ação no período gestacional, considerando os mecanismos 

envolvidos na regulação metabólica e suas adaptações gestacionais (D'IPPOLITO et al., 

2012). A leptina é um hormônio produzido pelas células brancas do tecido adiposo e pela 

placenta durante a gestação, tem papel chave no controle da homeostase energética e no 

crescimento fetal (FRIEDMAN; HALAAS, 1998). Sua secreção é aumentada com o acúmulo 

de tecido adiposo desempenhando ação hipotalâmica na redução do apetite, aumento do gasto 

energético e indução da lipólise (WOODS et al., 1998; SCHWARTZ; PORTE, 2005). Alguns 

indivíduos obesos, apesar de apresentarem altas concentrações de leptina, apresentam 

resistência à sua ação (SCHWARTZ; PORTE, 2005). Na gestação, ocorre situação 

semelhante: as mulheres ganham mais peso do que o atribuível ao crescimento fetal e o 

apetite e a ingestão de alimentos continuam elevados (TUPS, 2009). Neste caso, a resistência 

à ação da leptina é fisiológica, pois o acúmulo de tecido adiposo durante a gravidez é 

essencial para suprir a grande demanda energética do fim da gestação e da lactação (TUPS, 

2009).  

 As concentrações de leptina duplicam de valor durante a gestação quando comparadas à 

mulheres não-grávidas (ENQUOBAHRIE et al., 2004; HAUGUEL-DE MOUZON; 

LEPERCQ; CATALANO, 2006). A mudança das concentrações plasmáticas de leptina 

parece ser constituída de duas fases. A primeira compreende um aumento significativo das 

concentrações até o segundo trimestre gestacional. A origem do aumento das concentrações 

não é completamente conhecida, mas tem sido atribuída, em menor magnitude, ao aumento 

das reservas adiposas, a fase anabólica, e especialmente pela produção placentária 

(HAUGUEL-DE MOUZON et al., 2006). A segunda etapa ocorre ao longo do terceiro 

trimestre gestacional, na qual é observada leve diminuição ou estabilização das concentrações 
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plasmáticas (MISRA; TRUDEAU, 2011; NEWBERN; FREEMARK, 2011; FRANCO-SENA 

et al., 2015)  

 A leptina é considerada um hormônio multifuncional que além de desempenhar ação no 

controle da homeostase da massa corporal e da termogênese, parece atuar também na 

angiogênese, hematopoiese, osteogênese, condrogênese, funções neuroendócrinas, imunitárias 

e na PA (SAGAWA et al., 2002; HAUGUEL-DE MOUZON et al., 2006). O aumento das 

concentrações desse hormônio durante a gestação sugere que sua função neste período vá 

além da sua ação clássica no controle da fome e da saciedade. Na segunda metade da gestação 

ocorre aumento substancial do ganho de peso fetal (especialmente gordura), e esse 

crescimento é dependente da oferta adequada de nutrientes maternos (SPARKS; GIRARD; 

BATTAGLIA, 1980; HADDEN; MCLAUGHLIN, 2009). Em indivíduos adultos, a leptina 

desempenha ação no metabolismo de lipídios por meio do aumento da expressão de enzimas 

de oxidação lipídica (SOUKAS et al., 2000). Durante a gestação, acredita-se que uma possível 

função do aumento das concentrações de leptina poderia ser a intensificação da mobilização 

das reservas de gorduras para suprir as demandas maternas e fetais (HAUGUEL-DE 

MOUZON et al., 2006).  

 Além disso, estudos têm mostrado que alterações das concentrações de leptina durante a 

gravidez estão associadas a vários desfechos maternos e fetais como a DM gestacional, o 

aborto, o crescimento intrauterino restrito e as alterações da PA (SAGAWA et al., 2002; 

BAKER et al., 2009; FRANCO-SENA et al., 2010; FARIAS et al., 2014). Um estudo 

conduzido por FRANCO-SENA et al. (2015), a partir da mesma coorte que a presente tese, 

avaliou 232 gestantes e observou que as concentrações de leptina variaram de forma diferente 

dependendo do estado nutricional pré-gestacional e associaram-se significativamente as 

concentrações séricas de HDL-c e TG e ao consumo alimentar de carboidratos na gestação. 

FARIAS et al. (2014) avaliaram 199 gestantes saudáveis, também incluidas na coorte que 

originou esta tese, e observaram que as concentrações de leptina no primeiro trimestre 

estavam positivamente associadas aos níveis de PAS durante a gestação, mesmo após ajuste 

para lipídios séricos e IMC pré-gestacional. FRANCO-SENA et al. (2010) avaliaram uma 

amostra de 195 mulheres e seus RNs e observaram relação inversa entre as concentrações de 

leptina maternas no primeiro trimestre gestacional e o nascimento de crianças PIG.  

 Polimorfismos genéticos associados à transcrição e a ação da leptina no organismo 

consistem em um possível elo entre a ação da leptina no controle metabólico e o componente 

genético envolvido no controle da PA e nas alterações das concentrações de lipídios durante a 

gestação.  
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 O polimorfismo da leptina G2548A (rs7799039) ocorre na região promotora do gene, a 

partir da substituição de uma guanina (G) por uma adenina (A) no nucleotídeo 2548 na região 

5’ (GONG et al., 1996; MAMMES et al., 1998). A região promotora não é uma região 

codificadora do DNA, no entanto, esse polimorfismo foi associado à taxa de transcrição de 

leptina e pode explicar a existência de variação individual nas concentrações de leptina 

independente da composição corporal (BEN ALI et al., 2009; HOFFSTEDT et al., 2002; 

YIANNAKOURIS et al., 2003).  

 A leptina desempenha suas funções no organismo por meio da ligação em seus 

receptores hipotalâmicos (ZABEAU; JENSEN; et al., 2015; ZABEAU; PEELMAN; 

TAVERNIER, 2015). Acredita-se que a resistência a ação da leptina seja mediada por 

alterações em seu receptor (HAUGUEL-DE MOUZON et al., 2006; ZABEAU; JENSEN; et 

al., 2015; ZABEAU; PEELMAN; et al., 2015). Dessa forma, polimorfismos genéticos não 

sinônimos do receptor de leptina poderiam explicar porque indivíduos com a mesma 

concentração de leptina experimentam ações diferentes. O polimorfismo Q223R (rs1137101) 

ocorre pela substituição de uma adenina (A) por uma guanina (G) no exon 6 e nucleotídeo 

668, códon 223 (CONSIDINE et al., 1996; MATSUOKA et al., 1997). Essa troca resulta na 

mudança do aminoácido glutamina por uma arginina na proteína. O polimorfismo K109R 

(rs1137100) é conhecido como a troca de uma adenina (A) por uma guanina (G) no códon 

109, nucleotídeo 326 (exon 4). Essa troca leva a substituição do aminoácido lisina pela 

arginina na proteína resultante (MATSUOKA et al., 1997). 

 Dessa forma, SNPs da leptina e receptor de leptina são componentes genéticos com 

potencial para explicar alterações no organismo humano, mediadas pela transcrição e ação da 

leptina. Diversos estudos têm explorado a relação entre esses SNPs e alterações metabólicas 

(RIGÓ et al., 2006; ICIEK et al., 2008; SAUKKO et al., 2010; BOUMAIZA et al., 2012). 

Contudo, ainda são escassos na literatura estudos que tenham abordado o efeito dos mesmos 

na gestação e a possível interação com o consumo alimentar e a composição corporal. 

 

1.6 SNPs do gene e receptor de leptina e desfechos gestacionais  

 Foi realizada busca bibliográfica na base de dados MEDLINE, com o objetivo de 

avaliar a literatura científica disponível sobre a relação entre polimorfismos da leptina 

(G2548A) e o receptor de leptina (Q223R e K109R) com a PA e os lipídios séricos durante a 

gestação. As estratégias de busca foram criadas utilizando as palavras-chave apresentadas no 

Quadro 1 e foi selecionado o filtro para estudos em humanos. 
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Quadro 1. Estratégia de busca bibliográfica. 

Tópico Palavras-chave 

Polimorfismo 

G2548A 

rs7799039 OR G2548A OR "LEP polymorphism" OR -2548g/a OR "-

2548 G/A" OR "A2548G" OR "2548G" OR "-2548G/A" OR "-

2548A/G" OR "-2548A" OR "-2548G" OR "G-2548A" OR "A-

G2548" OR "leptin polymorphism" OR "leptin gene polymorphism" 

OR "LEP gene variant" 

Polimorfismo 

Q223R 

rs1137101 OR Q223R OR "LEPR polymorphism" OR "LEP 

polymorphisms" OR "LEPR gene variants" OR "Gln223Arg" OR 

"Arg223" OR "Gln223" OR "LEPR Q223R" OR "Gln223 Arg" OR 

"223GG" OR "223AA" 

Polimorfismo 

K109R 

rs1137100 OR K109R OR "Lys109Arg" OR "LEPR K109R" OR 

"LEPR 109GG" OR "LEPR 109AA" OR "Arg109" "Lys109" OR 

"109Arg" "109Lys" 

Lipídios 

"Lipids"[Mesh] OR "Total cholesterol" OR "Triglycerides" OR "TG" 

OR "HDL-cholesterol" OR "HDL" OR "LDL" OR "LDL-cholesterol" 

or "HDL-c" OR "LDL-c" OR "Cholesterol"  

Pressão arterial 

"Blood Pressure Determination"[Mesh] OR "Blood Pressure"[Mesh] 

OR "Blood Pressure Monitoring, Ambulatory"[Mesh] OR  

"Hypertension"[Mesh] OR hypertension OR "blood pressure" OR 

"Pre-Eclampsia"[Mesh] OR "Eclampsia"[Mesh] OR "HELLP 

Syndrome"[Mesh] OR "Hypertension, Pregnancy-Induced"[Mesh] OR 

PreEclampsia OR Pre-Eclampsia OR Eclampsia OR HELLP OR 

"Hypertensive disorder of pregnancy" 

 

Foram identificados 58 estudos que tratavam da relação entre os polimorfismos de 

interesse e lipídios séricos e 55 que avaliaram a associação dos polimorfismos com a PA. As 

características gerais e os resultados dos principais estudos que avaliaram essas relações 

durante a gestação (Quadros 2 e 3) e em indivíduos adultos (Quadros 4 e 5) foram 

resumidos nos quadros apresentados abaixo. 
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Quadro 2. Características gerais dos estudos que avaliaram a associação entre polimorfismos genéticos do gene de leptina e/ou o receptor de 

leptina, concentrações de leptina, a pressão arterial sistêmica e as concentrações de lipídios durante a gestação. 

Autor (ano) 
Origem 

(Cidade/País) 

Desenho 

do estudo 
Tamanho da amostra 

IMC (kg/m²) 

Média (DP) ou  

Mediana (mín. - máx.) 

Frequência genotípica (%) 

Casos Controles 

Polimorfismo genético da leptina - G2548A 
 

SUGATHADASA et al. 

(2010) 
Colombo/Sri Lanka Caso-controle 

Casos: 62 PE/hipertensão 

gestacional 

Controles: 63 normotensas 

34 semanas  

Casos: 28,7 (0,7) 

Controle: 24,8 (0,5) 

AA = 37,1 

AG = 51,6 

GG = 11,3 

AA = 11,7 

AG = 55,0 

GG = 33,3 
       

BIENERTOVÁ-VAŠKU 

et al. (2008) 
República Tcheca Caso-controle 

Casos: 123 – PE 

Controles: 150 – normotensas 

No parto 

Casos: 31,2 (7,5)  

Controles: 29,3 (6,5) 

AA = 21,1 

AG = 49,6 

GG = 29,3 

AA = 21,1 

AG = 49,6 

GG = 29,3 

ICIEK et al. (2008) Posnânia/Polónia Caso-contole 
Casos: 78 DM tipo 1 

Controles: 34 saudáveis 
NR 

AA = 33,0 

AG = 43,0 

GG = 24,0 

AA = 15,0 

AG = 59,0 

GG = 26,0 
       

Polimorfismo genético do receptor de leptina - Q223R (R: Arginina - alelo G; Q: Glutamina - alelo A)  
 

WIEDEMANN et al., 

(2010) 
Munique, Alemanha Caso-controle 

Casos: 103 – Hipertensão 

gestacional/PE/eclampsia/HELLP 

Controles: 100 – normotensas 

NR 

AA = 22,3 

AG = 39,8 

GG = 36,9 

AA = 24,0  

AG = 42,0 

GG = 34,0 
       

RIGÓ et al., (2006) Budapeste, Hungria Caso-controle 
Casos: 124 – PE severa 

Controles: 107 – normotensas 

Pré-gestacional 

Casos: 22,9 (15,9–42,7) 

Controles: 21,9 (16,3–37,9) 

AA = 28,2 

AG = 51,6 

GG = 20,2 

AA = 42,1 

AG = 39,2 

GG = 18,7 
       

Polimorfismo genético do receptor de leptina - K109R (K: Lisina - alelo A; R: Arginina - alelo G) 
 

RIGÓ et al., (2006) Budapeste, Hungria Caso-controle 
Casos: 124 – PE severa 

Controles: 107 – normotensas 

Pré-gestacional 

Casos: 22,9 (15,9–42,7) 

Controles: 21,9 (16,3–37,9) 

AA = 51,6 

AG = 42,0 

GG = 6,4 

AA = 58,9 

AG = 34,6 

GG = 6,5 
       

Abreviaturas: PE, pré-eclâmpsia; NA, não avaliado; NR = não relatado; IMC, índice de massa corporal; DM = diabetes mellitus; DP = desvio padrão; HELLP = hemólise, 

aumento das enzimas hepáticas e baixa contagem de plaquetas. 
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Quadro 3. Principais resultados observados em estudos que avaliaram associação entre polimorfismos genéticos do gene de leptina e/ou receptor 

de leptina, pressão arterial sistêmica e as concentrações de lipídios durante a gestação. 

Autor, ano 
 Principais resultados 

Análise estatística Pressão arterial sistêmica Lipídios - CT. LDL-c, HDL-c e TG 

Polimorfismo genético da leptina - G2548A 
    

SUGATHADASA et al. 

(2010) 

Qui-quadrado, ANOVA 

e U de Mann–Whitney 

Mulheres com alelo A apresentaram risco aumentando de 

PE/hipertensão gestacional (RR = 1,67; IC 95% = 1,28–

2,18; p<0,001), comparadas aquelas com genótipo GG 
NA 

    

BIENERTOVA-VASKU 

et al. (2008) 
Teste exato de Fisher 

Não foram observadas diferença significativa das 

frequências genotípicas entre os grupos de casos e 

controles 
NA 

ICIEK et al. (2008) ANOVA 

Não foram observadas diferença significativa nas médias 

de PAS e PAD no primeiro trimestre de gestação entre os 

genótipos no grupo de casos 

Não foram observadas diferença significativa nas 

médias de CT, HDL-c, LDL-c e TG entre os genótipos 

no grupo de casos 
    

Polimorfismo genético do receptor de leptina - Q223R (R: Arginina - alelo G; Q: Glutamina - alelo A) 
    

WIEDEMANN et al. 

(2010) 

Testes U de Mann–

Whitney, qui-quadrado 

e Kruskal–Wallis 

Não houve diferença significativa das frequências 

genotípicas entre os grupos de casos e controles. 

No grupo dos casos, a mulheres com genótipo AG 

apresentaram PAD significativamente maior no pós-parto 

do que gestantes GG 

NA 

    

RIGÓ et al. (2006) 

Regressão logística. 

Variáveis de ajuste: 

Idade, IMC pré-

gestacional e paridade 

O alelo G dobrou o risco de PE severa (ORajustado=1,92; IC 

95%: 1,07–3,41), comparado ao genótipo AA 
NA 

    

Polimorfismo genético do receptor de leptina - K109R (K: Lisina - alelo A; R: Arginina - alelo G) 
    

RIGÓ et al. (2006) 

Regressão logística. 

Variáveis de ajuste: 

Idade, IMC pré-

gestacional e paridade 

Não foi observada associação significativa NA 

    

Abreviaturas: PE, pré-eclâmpsia; NA, não avaliado; CT, colesterol total; HDL-c, lipoproteína de alta densidade; LDL-c, lipoproteína de baixa densidade; TG, triglicerídeos; 

IC, intervalo de confiança; OR, razão de chances, do Inglês - odds ratio; IMC, índice de massa corporal; RR, risco relativo; PAS, pressão arterial sistêmica; PAD, pressão 

arterial diastólica. 
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Quadro 4. Características gerais dos estudos que avaliaram associação entre polimorfismos genéticos do gene de leptina e/ou receptor de leptina, 

concentrações de leptina, pressão arterial sistêmica e as concentrações de lipídios em homens e mulheres adultos. 

Autor (ano) 
Origem 

(Cidade e país) 

Desenho  

do estudo 
Tamanho da amostra 

IMC (kg/m²) 
Média (DP) ou  

Mediana (mín. - máx.) 

Frequência genotípica (%) 

Casos Controles 

Polimorfismo genético da leptina - G2548A    
        

SHABANA; HASNAIN 

(2016) 
Multan, Paquistão Caso-controle 

Casos: 250 obesos 

Controles: 225 não obesos 

AA = 35,2 (0,7) 

AG = 29,3 (0,2) 

GG = 24,6 (0,2) 

AA = 20,5 

AG = 44,7 

GG = 34,8 

AA = 11,3 

AG = 37,5 

GG = 51,1 
        

SURIYAPROM et al. 

(2014) 
Bangkok, Tailândia Caso-controle 

Casos: 160  síndrome metabólica 

Controles: 162  

Casos: 26,5 (19,5 - 37,9)  

Controles: 22,8 (18,9 – 35,5) 

AA = 36,2 

AG = 49,4 

GG = 14,4 

AA = 34,0 

AG = 46,3 

GG = 19,7 
        

BOUMAIZA et al. (2012) Sousse, Tunísia Transversal 
160 obesos 

169 não obesos 

  Obesos = 36,6 (4,8) 

Não obesos = 24,7 (3,5) 

AA = 28,1 

AG = 42,5 

GG = 29,4 

AA = 13,6 

AG = 37,3 

GG = 49,1 
        

Polimorfismo genético do receptor de leptina - Q223R (R: Arginina - alelo G; Q: Glutamina - alelo A)    
        

SURIYAPROM et al. 

(2014) 
Bangkok, Tailândia Caso-controle 

Casos: 160 – síndrome metabólica 

Controles: 162  

Casos: 26,5 (19,5 - 37,9)  

Controles: 22,8 (18,9 – 35,5) 

AA = 37,5 

AG = 50,0 

GG = 12,5 

AA = 51,2 

AG = 38,3 

GG = 10,5 
       

BOUMAIZA et al. (2012) Sousse, Tunísia Transversal 
160 obesos 

169 não obesos 

  Obesos = 36,6 (4,8) 

Não obesos = 24,7 (3,5) 

AA = 18,5 

AG = 40,1  

GG = 41,3 

AA = 21,9 

AG = 41,9 

GG = 36,2 
        

BECER et al. (2013) Nicosia, Turquia Transversal 
110 obesos 

90 não obesos 

Obesos = 35,8 (6,9) 

Não obesos = 22,7 (1,8) 

AA = 20,0 

AG = 45,4 

GG = 34,6 

AA = 25,6 

AG = 30,0 

GG = 44,4 
        

SAUKKO et al. (2010) Oulu, Finlândia Coorte 526 26,5 (26,1 - 27,1) 

AA = 36,1 

AG = 48,4 

GG = 15,5 
        

Polimorfismo genético do receptor de leptina - K109R (K: Lisina - alelo A; R: Arginina - alelo G)  
        

SAUKKO et al. (2010) Oulu, Finlândia Coorte 526 26,5 (26,1 - 27,1) 

AA = 41,0 

AG = 46,2 

GG = 12,7 
        

ABETE et al. (2009) Pamplomna, Espanha 

Ensaio clínico  

Intervenção: 8 semanas 

de dieta hipocalórica 

170 30,6 (29,3 - 31,8) 

AA = 64,7 

AG = 32,9 

GG = 2,3 

Abreviaturas: IMC, índice de massa corporal; DP = desvio padrão.
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Quadro 5. Principais resultados observados em estudos que avaliaram associação entre polimorfismos genéticos do gene de leptina e/ou receptor de 

leptina, concentrações de leptina, pressão arterial sistêmica e as concentrações de lipídios em homens e mulheres adultos. 

Autor, ano  Principais resultados 

 Análise estatística Pressão arterial Lipídios – CT, LDL-c, HDL-c e TG 

Polimorfismo genético da leptina - G2548A 
    

SHABANA; 

HASNAIN, (2016) 
ANOVA NA 

Genótipo AG/GG vs. AA: menor concentração de HDL-c e maiores 

concentrações de CT 
    

SURIYAPROM et al. 

(2014) 

Regressão logística. Variáveis 

de ajuste: idade, sexo, peso e 

hábito de fumar 

Não foi observada associação significativa com 

PAS ou PAD 

Não foi observada associação significativa com nenhum dos lipídios 

avaliados (TG e HDL-c) 

 

BOUMAIZA et al. 

(2012) 

Teste t de Student e qui-

quadrado 
NA 

Genótipo AG/GG vs. AA: maiores concentrações de CT e menores 

concentrações de HDL-c 
    

Polimorfismo genético do receptor de leptina - Q223R (R: Arginina - alelo G; Q: Glutamina - alelo A)  

    

SURIYAPROM et al. 

(2014) 

Regressão logística. Variáveis 

de ajuste: idade, sexo, peso e 

hábito de fumar 

Não foi observada associação significativa com 

a PAS ou PAD 

Não foi observada associação significativa com nenhum dos lipídios 

avaliados (TG e HDL-c) 

    

BOUMAIZA et al. 

(2012) 

Teste t de Student e qui-

quadrado 
NA 

Genótipo AG/AA vs. GG: 

Maiores concentrações de CT e menores concentrações de HDL-c 

    

BECER et al., (2013) ANOVA e post hoc de Tukey NA 

Genótipo AA/AG vs. GG: maiores concentrações de CT e LDL-c no 

grupo sem obesidade; Maiores concentrações de TG, no grupo com 

obesidade 
    

SAUKKO et al. (2010) 
ANCOVA, ajustada por sexo, 

idade, IMC, fumo, LDL-c e PA 

Indivíduos com genótipo AG apresentaram 

maiores valores de PAS, comparados aos 

indivíduos com genótipos AA/GG 

Não foi observada associação significativa com os lipídios séricos 

    

Polimorfismo genético do receptor de leptina - K109R (K: Lisina - alelo A; R: Arginina - alelo G) 

    

SAUKKO et al. (2010) 
ANCOVA, ajustada por sexo, 

idade, IMC, fumo, LDL-c e PA 

Não foi observada associação significativa com 

PAS ou PAD 

Indivíduos com genótipo GG apresentaram maiores concentrações de 

CT, comparados a indivíduos com genótipos AG e AA 
    

ABETE et al. (2009) Teste t de Student 

Não foi observada associação significativa no 

baseline do estudo ou após intervenção 

dietética 

Indivíduos com genótipo AA apresentaram maiores concentrações de 

CT no baseline do estudo e maior diminuição de CT após 8 semanas 

de dieta com restrição calórica, comparados aqueles com pelo menos 

um alelo G 

Abreviaturas: NA, não avaliado; CT, colesterol total; HDL-c, lipoproteína de alta densidade; LDL-c, lipoproteína de baixa densidade; TG, triglicerídeos; IMC, índice de massa 

corporal; PAS, pressão arterial sistêmica; PAD, pressão arterial diastólica. 
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 Entre os onze estudos apresentados nos quadros 2 a 5, seis avaliaram o polimorfismo 

G2548A como exposição e destes, quatro avaliaram a PA ou a HAG como um dos desfechos. 

Apenas um estudo encontrou associação significativa. SUGATHADASA et al. (2010) 

conduziram um estudo do tipo caso-controle com 62 gestantes com pré-eclâmpsia (PE)/HAG 

e 63 controles normotensas e encontraram que mulheres com o alelo A do polimorfismo 

apresentavam maior risco de desenvolver PE/HAG do que gestantes com o alelo G. Entre os 

estudos que não observaram associação significativa, um avaliou indivíduos adultos e os 

outros dois gestantes. SURIYAPROM; TUNGTRONGCHITR; THAWNASOM (2014) 

avaliaram 322 indivíduos adultos (160 com síndrome metabólica e 162 sem síndrome 

metabólica) e investigaram a relação do polimorfismo com os níveis de PAS e a PAD. As 

análises foram ajustadas por idade, sexo, peso e hábito de fumar. BIENERTOVA-VASKU et 

al. (2008) avaliaram 273 gestantes (123 com PE e 150 controles) e compararam as frequências 

dos genótipos do polimorfismo entre casos e controles. ICIEK et al. (2008) avaliaram 78 

gestantes polonesas com DM tipo 1 e não encontraram diferença significativa nas médias de 

PAS e PAD entre os genótipos do polimorfismos da leptina, no primeiro trimestre de 

gestação. 

 Apenas um estudo avaliou a relação do polimorfismo da leptina com as concentrações 

de lipídios durante a gestação. ICIEK et al. (2008) não encontraram diferença significativa nas 

médias de CT, LDL-c, HDL-c e TG entre os genótipos do polimorfismo da leptina no 

primeiro trimestre gestacional. Três estudos investigaram essa relação em indivíduos adultos e 

também realizaram avaliação transversal das medidas. SHABANA; HASNAIN (2016) e 

BOUMAIZA et al. (2012) avaliaram amostras relativamente grandes (475 e 329, 

respectivamente) de adultos de ambos os sexos e encontraram que indivíduos com o genótipo 

AA apresentavam menores concentrações de HDL-c e maiores concentrações de CT. Por 

outro lado, SURIYAPROM et al. (2014) não encontraram associação significativa com TG ou 

HDL-c.  

 Seis estudos avaliaram o polimorfismo do receptor de leptina Q223R. Entre esses, 

quatro avaliaram as concentrações séricas de lipídios como desfechos e nenhum estudo 

avaliou a associação entre esse polimorfismo e lipídios durante a gestação. SAUKKO; 

KESANIEMI; UKKOLA (2010) e SURIYAPROM et al. (2014) não encontraram associação 

significativa com nenhum dos lipídios avaliados. Ambos os estudos avaliaram amostras 

relativamente grandes (526 e 322 indivíduos, respectivamente), incluíram homens e mulheres 

na análise e ajustaram os resultados por idade, sexo, hábito de fumar e massa corporal. 

BECER et al. (2013) avaliaram a associação entre o polimorfismo e os lipídios estratificada 
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por IMC e encontraram que a associação foi diferente entre as categorias de IMC. Indivíduos 

com IMC <30 kg/m² e genótipo GG apresentaram maiores concentrações de CT e LDL-c. Por 

outro lado, indivíduos com IMC ≥30 kg/m² e genótipo GG apresentaram maiores 

concentrações de TG, comparados aos genótipos AA/AG. BOUMAIZA et al. (2012) 

encontraram que o genótipo GG se associou a maiores concentrações de CT e menores de 

HDL-c.  

 Quatro estudos avaliaram a relação do polimorfismo Q223R com a PA/HAS. Dois 

estudos foram conduzidos com gestantes e dois com indivíduos adultos. Entre os estudos que 

avaliaram gestantes, WIEDEMANN et al. (2010) não observaram diferença significativa das 

frequências genotípicas entre os grupos de casos de HAG e controles. No entanto, no grupo 

dos casos, mulheres com genótipo AG apresentaram PAD significativamente maior, no pós-

parto em comparação com gestantes com genótipo GG. RIGO et al. (2006) observaram que 

ter pelo menos um alelo G dobrou o risco de PE severa (Razão de chance ajustada = 1,92, 

IC95%: 1,07; 3,41), comparado ao genótipo AA. Entre os estudos que avaliaram indivíduos 

adultos, SURIYAPROM et al. (2014) não encontraram associação significativa com PAS ou 

PAD e SAUKKO et al. (2010) observaram que heterozigotos AG apresentaram maiores níveis 

de PAS do que indivíduos com genótipos AA ou GG. Ambos os estudos ajustaram as análises 

por idade, sexo e massa corporal.  

 Nenhum dos três estudos que avaliaram a relação do polimorfismo K109R com a 

PA/HAS encontrou associações significativas (ABETE et al., 2009; RIGO et al., 2006; 

SAUKKO et al., 2010). Apenas um estudo avaliou gestantes e não observou diferença 

significativa entre as frequências genotípicas do polimorfismo entre casos (PE severa) e 

controles (gestantes normotensas) (RIGO et al., 2006). Os dois estudos que avaliaram os 

lipídios como desfecho encontraram associação significativa entre o polimorfismo e o CT 

sérico. SAUKKO et al. (2010) observaram que indivíduos com genótipo GG apresentaram 

maiores concentrações de CT, comparados a indivíduos com genótipos AG e AA. Em 

contraste, no estudo conduzido por ABETE et al. (2009), foi observado que indivíduos com 

genótipo AA apresentaram maiores concentrações de CT no baseline do estudo e maior 

diminuição de CT após oito semanas de dieta com restrição calórica, comparados aqueles com 

pelo menos um alelo G. 

 Dessa forma, conclui-se que há relação entre o polimorfismo G2528A e Q223R e as 

concentrações séricas de lipídios em indivíduos adultos. Contudo não foram identificados 

estudos na literatura científica que tenham avaliado essas relações durante a gestação. Poucos 
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estudos analisaram a relação entre polimorfismos genéticos da leptina e o receptor de leptina 

com os valores de PA contínuos durante a gestação e os resultados são inconclusivos.  

 Entre os estudos apresentados nos Quadros 2 a 5, o estudo de BOUMAIZA et al., 

(2012) avaliou relação dos polimorfismos de interesse (G2548A e Q223R) com o consumo 

alimentar. Neste estudo, os autores encontraram que indivíduos com genótipo AA do 

polimorfismo da leptina G2548A e GG do polimorfismo Q223R apresentaram maiores 

médias de ingestão calórica diária, comparados a indivíduos AG/GG e AG/AA, 

respectivamente. Na mesma linha, MIZUTA et al., (2008), em estudo realizado no Japão, 

avaliaram a associação dos polimorfismos G2548A, Q223R e K109R com preferência pelo 

consumo de doces em 3.653 indivíduos de ambos os sexos. MIZUTA et al., (2008) relataram 

que indivíduos com genótipos AA do polimorfismo G2548A e GG do genótipo Q223R 

apresentavam maior chance de ter preferência por alimentos com sabor doce quando 

comparados aos genótipos AG/GG e AG/AA, respectivamente. Dessa forma, apesar da 

escassez de estudos sobre o assunto, a literatura disponível sugere que exista associação 

significativa dos polimorfismos G2548A e Q223R com o consumo alimentar. Essa relação 

traz para a discussão, uma possível via pela qual os polimorfismos da leptina e receptor de 

leptina estariam relacionados às concentrações séricas de lipídios. 

 Observa-se a existência de uma ampla variação entre os estudos (em diferentes países) e 

entre os grupos de casos e controles em relação à frequência de ocorrência dos genótipos. De 

modo geral, a frequência do genótipo AA (A=alelo raro) do polimorfismo genético do gene 

da leptina (G2548A) variou de 11% em gestantes normotensas e aparentemente saudáveis do 

Sri Lanka (SUGATHADASA et al., 2010) a 34% em indivíduos adultos saudáveis na 

Tailândia (SURIYAPROM et al., 2014). A frequência de ocorrência do genótipo GG 

(G=alelo raro) variou de 15% em uma coorte de finlandeses adultos (SAUKKO et al., 2010) a 

36% na Tunísia (BOUMAIZA et al., 2012), para o polimorfismo do receptor de leptina 

Q223R. O alelo raro do polimorfismo do receptor de leptina K109R é o G, a frequência de 

ocorrência do genótipo GG variou de 2,3% a 12,7% em estudos realizados na Espanha 

(ABETE et al., 2009) e Finlândia (SAUKKO et al., 2010), respectivamente. 

 De forma geral, os estudos disponíveis apresentam muitas diferenças metodológicas, 

especialmente na análise dos dados e na forma de avaliação da PA. A maioria dos estudos que 

avaliaram gestantes utilizou desenhos do tipo caso-controle, nos quais compararam as 

frequências dos genótipos entre os casos de hipertensão gestacional e gestantes controles 

normotensas, sendo, portanto desconhecida a relação entre os polimorfismos e os níveis de 

PA ao longo da gestação. Apenas um estudo avaliou a relação entre um dos polimorfismos de 
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interesse (G2548A) e as concentrações maternas de lipídios durante a gestação, e o mesmo 

apresentou apenas análise transversal dos dados no primeiro trimestre. Assim, a revisão da 

literatura, indica que mais estudos são necessários para que possamos entender melhor a 

relação de polimorfismos genéticos da leptina e do receptor de leptina com a PA e os lipídios 

séricos durante a gestação.  
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2. JUSTIFICATIVA 

 Acredita-se que condições desfavoráveis de crescimento fetal têm consequências em 

longo prazo, estando associadas à pressão arterial e ao risco de alterações metabólicas na vida 

adulta (SKOGEN; OVERLAND, 2012). Ambientes favoráveis de crescimento fetal parecem 

ser influenciados pelo estilo de vida e características ambientais e genéticas maternas 

(GILLMAN, 2005). O aumento das concentrações de leptina e lipídios e a variação dos níveis 

de PA são parte do conjunto de adaptações gestacionais (HADDEN; MCLAUGHLIN, 2009; 

SANGHAVI; RUTHERFORD, 2014). Diversos estudos têm indicado que alterações nas 

concentrações de leptina e lipídios são esperadas durante a gestação, embora nem sempre 

fisiológicas, e podem estar relacionadas a desfechos gestacionais indesejáveis, incluindo o 

inadequado crescimento fetal (MISRA et al., 2011; EMET et al., 2013; MACDONALD-

WALLIS et al., 2014). 

 A leptina é considerada um hormônio multifuncional, com ação descrita em diversas 

partes do organismo (SAGAWA et al., 2002; HAUGUEL-DE MOUZON et al., 2006). O 

aumento de suas concentrações durante a gestação sugere que este hormônio seja importante 

para a ocorrência das adaptações gestacionais. Já foram observadas associações significativas 

das concentrações maternas de leptina com os lipídios séricos e os níveis de PA durante a 

gestação (FARIAS et al., 2014; FARIAS et al., 2016). Polimorfismos genéticos associados à 

transcrição e ação da leptina no organismo consistem em um possível elo entre a ação da 

leptina no controle metabólico e o componente genético envolvido no controle da PA e nas 

alterações das concentrações de lipídios durante a gestação. Contudo, existem ainda poucos 

estudos que tenham avaliado a relação entre polimorfismos genéticos da leptina (G2548A) e o 

receptor de leptina (Q223R e K109R) com a PA durante em gestantes, e nenhum estudo 

avaliou a associação desses polimorfismos com a variação gestacional dos lipídios séricos. 

Além disso, pouco se sabe como a variação das concentrações séricas de lipídios está 

relacionada ao PN em gestações saudáveis. 

 Assim, estudos que objetivam investigar fatores associados a variação da PA e lipídios 

durante a gestação, bem como a relação dessas medidas com o PN, são necessários para que 

se conheça melhor a relação das adaptações gestacionais com o crescimento fetal e quais 

características maternas influenciam essas medidas, sobretudo porque sabe-se que eventos 

ocorridos em estágios precoces do desenvolvimento têm impacto importante na ocorrência de 

doenças durante a vida adulta.  
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3. HIPÓTESES 

 

i. O polimorfismo do gene da leptina (G2548A) e do receptor de leptina (Q223R e 

K109R) estão diretamente associados aos níveis de PA durante a gestação e 

modificam a relação entre o IMC e a PA. 

 

ii. Os polimorfismos do gene de leptina (G2548A) e do receptor de leptina (Q223R e 

K109R) estão diretamente associados ao consumo alimentar durante a gestação e 

indiretamente a variação das concentrações séricas de lipídios.  

 

iii. A variação das concentrações de colesterol total, LDL-c, triglicerídeos e leptina estão 

diretamente associadas ao PN, enquanto que a variação de HDL-colesterol está 

inversamente associada.  
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4.  OBJETIVOS 

Avaliar a associação entre polimorfismos genéticos da leptina e do receptor de leptina 

com as concentrações séricas de lipídios e a pressão arterial durante a gestação e a associação 

entre a variação das concentrações de lipídios maternos e o peso ao nascer. 

 

4.1 Objetivos específicos  

i. Avaliar a magnitude da associação entre os polimorfismos do gene de leptina e 

receptor de leptina com a pressão arterial sistólica e diastólica e as concentrações 

plasmáticas de leptina durante a gestação e o pós-parto; 

ii. Investigar se o consumo alimentar é mediador da associação entre os polimorfismos 

do gene de leptina e do receptor de leptina com os lipídios séricos durante a gestação; 

iii. Estimar a magnitude da associação entre as concentrações séricas de colesterol total 

e suas frações, os triglicerídeos e a leptina materna durante a gestação e o peso ao 

nascer. 
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5. MÉTODOS 

5.1 Desenho do estudo 

A presente tese utilizou dados coletados por meio de uma coorte prospectiva com 

população dinâmica, intitulada ‘Estado nutricional e saúde mental na gestação e no pós-

parto: estudo prospectivo com ensaio clínico randomizado aninhado’. O estudo maior 

acompanhou mulheres e seus filhos durante a gestação e no pós-parto, como o objetivo de 

testar hipóteses sobre a associação entre características maternas e desfechos gestacionais e 

neonatais. Nesta tese, foram analisadas as informações coletadas nos três trimestres de 

gestação e de 30-45 dias pós-parto, como mostra a Figura 2. 

 

 

Figura 2. Ondas de seguimento e informações coletadas em cada momento do estudo. 

 

5.2 Local do estudo 

O estudo foi realizado no Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão (CMS HB), da 

Secretaria Municipal de Saúde do Município do Rio de Janeiro, localizado no bairro da 
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Tijuca. À época, CMS HB era responsável pela vigilância epidemiológica da VIII Região 

Administrativa que compreende os bairros do Alto da Boa Vista, da Tijuca e da Praça da 

Bandeira. Segundo o censo de 2010 esta área possuía aproximadamente 181.810 residentes. A 

direção do CMS HB apoiou a realização do projeto e recebeu a equipe de outubro de 2009 a 

junho de 2012. É importante salientar que toda logística do estudo foi ajustada à rotina do 

CMS HB. 

 

5.3 Treinamento e estudo piloto 

Foram elaborados manuais para aplicação dos questionários e o treinamento dos 

entrevistadores foi realizado no período de agosto a outubro de 2009 no CMS HB. A entrada 

de novos entrevistadores foi condicionada a realização do treinamento. 

O estudo piloto foi realizado no CMS HB, entre os meses de novembro e dezembro de 

2009, com o objetivo de testar os instrumentos elaborados para a coleta de dados, propor e 

executar modificações nos questionários e aperfeiçoar as técnicas das medidas realizadas e a 

logística das visitas nas diferentes ondas de seguimento. 

 

5.4 Captação das participantes 

As mulheres foram captadas no serviço de atendimento pré-natal do CMS HB quando 

acessavam a unidade de pré-natal pela primeira vez ou assim que obtinham o resultado 

positivo no teste imunológico de gravidez. A captação ocorreu entre novembro de 2009 e 

outubro de 2011 e ao final desse período 322 gestante elegíveis foram convidadas a participar 

e 299 aceitaram fazer parte do estudo.  

 

5.5 Critérios de elegibilidade 

Foram convidadas a participar do estudo as gestantes que atendiam aos seguintes 

critérios de elegibilidade: ter entre 20 e 40 anos de idade; apresentar até 13 semanas de 

gestação na primeira avaliação; ausência de diagnóstico de doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT, exceto obesidade) e/ou infecciosas; ter intenção de realizar o 

acompanhamento pré-natal no local de estudo; e apresentar gestação de feto único. 
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5.6 Critérios de exclusão 

Após a primeira avaliação (linha de base do estudo), 45 gestantes foram classificadas 

como não elegíveis devido à diagnóstico de: gestação gemelar (n=4), DCNT (n=12) ou 

infecciosas (n=9), e idade gestacional ≥ 14 semanas (n=20). Adicionalmente, foram excluídas 

do estudo maior as gestantes que sofreram aborto espontâneo (n=25) e as que tiveram 

natimortos (n=5). Após as exclusões, a amostra final foi composta por 224 gestantes elegíveis. 

Para cada artigo foram feitas exclusões específicas como mostram as Figuras 3, 4 e 5. 

No primeiro artigo, que investigou a relação entre polimorfismos genéticos e PA, foram 

adicionalmente excluídas duas mulheres com valores de PAS e/ou PAD ≥ 140/90, 

respectivamente, deixando uma amostra final de 222 mulheres elegíveis para análise. 

Contudo, devido à dificuldade na coleta e extração do DNA do sangue total das participantes, 

apenas 146 mulheres tinham informação dos polimorfismos de interesse (Figura 3). 

Para a análise do segundo artigo, que investigou a relação entre polimorfismos 

genéticos e a variação das concentrações de lipídios durante a gestação, optou-se por não 

excluir gestantes que tinham até 14 semanas de gestação na primeira avaliação. Essa decisão 

pautou-se no modelo estatístico utilizado, que leva em consideração a idade gestacional no 

momento da avaliação e teve como objetivo aumentar o poder de detecção de associações 

com os dados de genética. Dessa forma, a amostra final, após exclusões foi de 154 mulheres 

(Figura 4).  

O terceiro artigo avaliou a relação entre as concentrações maternas de lipídios e o PN. 

Das 224 mulheres elegíveis da coorte foram adicionalmente excluídas: duas hipertensas 

gestacionais, quatro mulheres com baixo peso pré-gestacional e 19 sem dados de lipídios ou 

PN, compreendendo uma amostra final de 199 mulheres e filhos (Figura 5).  
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Figura 3. Fluxograma do processo de recrutamento e seleção de participantes incluídas no 

artigo1 (SNPs e pressão arterial). 

Abreviaturas: DCNT = doenças crônicas não transmissíveis; SNP = Polimorfismo genético de um único 

nucleotídeo - do Inglês: Single Nucleotide Polymorphism.  

 

 

32 exclusões: 25 abortos; 5 

natimortos; 2 hipertensas 

gestacionais. 

 

299  

Aceitaram a participar 

23 não aceitaram 

participar 

Artigo 1 – N=146 

SNPs e pressão arterial 

76 dados faltantes: 66 sem 

amostra de sangue; 10 sem 

detecção de genótipos. 

222 

Elegíveis  

322  

Gestantes foram convidadas a 

participar do estudo 

45 não elegíveis: 12 diagnósticos de 

DCNT (exceto obesidade); 9 diagnósticos 

de doenças infecciosas; 20 linha de base 

do estudo com idade gestacional ≥14 

semanas; 4 gestações gemelares 
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Figura 4. Fluxograma do processo de recrutamento e seleção de participantes incluídas no 

artigo 2 (SNPs, lipídios séricos e dieta). 

Abreviaturas: DCNT = doenças crônicas não transmissíveis; SNP = Polimorfismo genético de um único 

nucleotídeo - do Inglês: Single Nucleotide Polymorphism. 

Artigo 2 – N=154 

SNPs, lipídios séricos e dieta 

239 

Elegíveis  

322  

Gestantes foram convidadas a 

participar do estudo 

30 não elegíveis: 12 diagnósticos de 

DCNT (exceto obesidade); 9 diagnósticos 

de doenças infecciosas; 5 linha de base 

do estudo com idade gestacional ≥15 

semanas; 4 gestações gemelares 

85 dados faltantes: 69 sem 

amostra de sangue; 12 sem 

detecção de genótipos; 4 sem 

dados de lipídios na linha de base 

299  

Aceitaram a participar 

23 não aceitaram 

participar 

30 exclusões: 25 abortos; 5 

natimortos. 
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5.7 Coleta de dados 

 No momento da captação, as gestantes eram agendadas para a primeira entrevista, que 

compreendia coleta de sangue, avaliação antropométrica e medida de PAS e PAD. Ao término 

desta entrevista, as mesmas recebiam um cartão, no qual as próximas avaliações eram 

agendadas.  

As visitas eram realizadas em sala exclusiva para o projeto e incluíram a aplicação de 

questionários gerais (socioeconômicos, demográficos, historio obstétrica, saúde mental, estilo 

de vida, atividade física e intercorrências da gestação e pós-parto) e consumo alimentar 

(terceiro trimestre), coleta de sangue, avaliação antropométrica e medida de PAS e PAD 

36 exclusões: 25 abortos; 5 

natimortos; 2 hipertensas na 

gestação; 4 baixo peso pré-

gestacional. 

 

299  

Aceitaram a participar 

Figura 5. Fluxograma do processo de recrutamento e seleção de participantes incluídas no 

artigo 3 (Lipídios séricos e peso ao nascer). 

Abreviaturas: DCNT = doenças crônicas não transmissíveis. 

Artigo 3 – N=199 

Lipídios séricos e peso ao 

nascer  

 

218 

Elegíveis  

45 não elegíveis: 12 diagnósticos de 

DCNT (exceto obesidade); 9 diagnósticos 

de doenças infecciosas; 20 linha de base 

do estudo com idade gestacional ≥14 

semanas; 4 gestações gemelares. 

19 dados faltantes: Sem 

informação de peso ao nascer ou 

idade gestacional no parto. 

23 não aceitaram 

participar 

322  

Gestantes foram convidadas a 

participar do estudo 



54 

 

(ANEXOS 5,6,7 e 8). As consultas eram agendadas no mesmo dia da consulta de pré-natal, 

preferencialmente em dias que a mulher já tivesse que ir à unidade. Após as entrevistas, cada 

questionário era revisado imediatamente pelo entrevistador e, posteriormente, por um revisor, 

visando minimizar possíveis erros de preenchimento. 

 As participantes eram contatadas por telefone no dia anterior às entrevistas 

objetivando minimizar perdas de seguimento e para lembrá-las da realização do jejum de 12 

horas para realização da coleta de sangue.  

 

5.8 Variáveis do estudo  

Pressão arterial sistêmica 

A PAS e PAD foram aferidas por entrevistadores treinados com uso de 

esfigmomanômetro automático de braço (Omron HEM-742, São Paulo, Brasil). O dispositivo 

utilizado foi validado por COLEMAN et al. (2005) de acordo com o protocolo internacional 

proposto pela Sociedade Européia de Hipertensão (O'BRIEN et al., 2005). 

 A PAS e a PAD foram medidas utilizando manguito adequado para cada 

circunferência braquial, após as mulheres repousarem durante pelo menos cinco minutos e 

sentarem confortavelmente com as costas apoiadas, pernas descruzadas e com os pés apoiados 

no chão. Caso estivesse de manga comprida, a roupa era removida do braço no qual era 

colocado o manguito. O braço foi apoiado na altura do coração, com a palma da mão voltada 

para cima e o cotovelo ligeiramente flexionado. As mulheres foram instruídas a relaxar e 

permanecer em silêncio durante o procedimento. A PA foi medida duas vezes com intervalo 

de aproximadamente 30 minutos entre as medidas em dois dias distintos no início do estudo, e 

em um dia nas demais ondas de seguimento (PICKERING et al., 2005). Utilizou-se o valor 

médio das medidas.  

 

Análises laboratoriais 

Amostras de sangue (12 mL) foram coletadas à vácuo por técnico de enfermagem, 

após as participantes realizarem jejum de 12 horas. Em seguida, tubos contendo ácido 

etilenodiamino tetra-acético (ETDA – do Inglês: Ethylenediamine tetraacetic acid) e gel 

separador foram centrifugadas a 5,000 rpm por 5 minutos (5031 x g), e o soro e o plasma 

separados, aliquotados e mantidos à – 80ºC até a realização das análises. As amostras de 
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sangue total coletadas em tubo contendo ETDA foram aliquotadas e armazenada á -80ºC até a 

extração do DNA.  

As concentrações séricas (mg/dL) de CT, HDL-c, LDL-c e TG foram avaliados nos 

três trimestres de gestação. As concentrações de CT, HDL-c e TG foram dosadas por técnico 

de laboratório bem treinado no Laboratório de Análises Clínicas da Faculdade de Farmácia da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, por meio do método enzimático colorimétrico em 

analisador automático (Labmax plenno, Labtest Diagnóstica, Minas Gerais, Brasil) e 

utilizando kits comerciais (Labtest Diagnóstica, Minas Gerais, Brasil). O LDL-c foi calculado 

usando a fórmula de Friedewald (para valores de TG <300 mg/dL) (FRIEDEWALD; LEVY; 

FREDRICKSON, 1972).  

As concentrações plasmáticas de leptina (ng/mL) e adiponectina (µg/mL) e insulina 

(µU/mL) foram dosadas nos três trimestres gestacionais e no pós-parto pelo método ELISA 

utilizando kits comerciais (Millipore, St. Charles, MO, USA) com sensibilidade de 0,5 ng/mL, 

0,78 µg/mL e 2 µU/mL, respectivamente.  

A glicemia de jejum foi avaliada nos três trimestres de gestação pelo método 

enzimático colorimétrico utilizando kits comerciais Glicose Oxidase/Peroxidase (Wiener Lab, 

Rosário, Argentina). 

A resistência à insulina foi estimada por meio do cálculo do índice Homeostasis model 

assessment (HOMA-RI = insulina de jejum [µU/mL] x glicemia de jejum [mmol/L]/ 22,5) 

(MATTHEWS et al., 1985). 

O DNA foi extraído pelo método do fenol clorofórmio (MANIATIS; FRITSCH; 

SAMBROOK, 1982) no Laboratório de Metabolismo Macromolecular Firmino Torres de 

Castro, do Instituto de Biofísica, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os genótipos do 

gene da leptina (rs7799039; G2548A) e do receptor de leptina (rs1137101; Q223R e 

rs1137100; K109R) foram determinados pela amplificação de fragmentos de DNA por meio 

da reação em cadeia da polimerase (PCR - do inglês, polimerase chain reaction) em tempo 

real (StepOnePlus™, Life Technologies, Califórnia, EUA) usando kits comerciais de 

discriminação alélica (TaqMan® Genotyping Master Mix assay, Life Technologies, 

Califórnia, EUA). Para as análises de associação entre polimorfismos genéticos e os 

desfechos de interesse (PA e os lipídios séricos) foram utilizados modelos recessivo para os 

polimorfismos G2548A (AG/GG vs. AA) e Q223R (AA/AG vs. GG) e dominante para o 

K109R. A escolha do modelo recessivo para o G2548A teve como base a associação entre os 

genótipos e a PA e os lipídios. No caso dos polimorfismos Q223R e K10R os modelos foram 
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escolhidos com base na literatura científica sobre o tema (RIGO et al., 2006; VARKONYI et 

al., 2010FONG et al., 2014). 

 

Peso ao nascer 

O PN (g) foi obtido a partir da caderneta de saúde da criança na visita pós-parto e 

avaliado segundo escore-z da distribuição amostral das curvas de crescimento propostas pelo 

International Fetal and Newborn Growth Consortium for the 21
st
 Century (Intergrowth-21

st
) 

em 2014, específicas por sexo e idade gestacional no parto (VILLAR et al., 2014). As 

crianças foram classificadas como GIG quando o PN, segundo sexo e idade gestacional no 

parto, era maior que o percentil 90 da distribuição amostral do Intergrowth-21
st
, e PIG 

quando esse valor era menor que o percentil 10.  

 A partir de 2011 quando o estudo de PEDREIRA et al. (2011) foi publicado, os 

trabalhos que avaliavam o PN em crianças brasileiras passaram a utilizar as curvas de 

referência propostas por este estudo. PEDREIRA et al. (2011) avaliaram 7.993.166 registros 

de nascimento de fetos únicos em todos os estados brasileiros. Este estudo excluiu RNs com 

malformações congênitas e aqueles provenientes de gestações múltiplas. Uma das possíveis 

limitações da utilização dessas curvas é a interferência de desfechos gestacionais como, DM e 

desordens hipertensivas, e da ausência de acompanhamento pré-natal na classificação do PN. 

Dessa forma, no presente estudo optou-se por utilizar as curvas de referência propostas pelo 

Intergrowth-21
st
 considerando o desenho do estudo e a seleção das participantes que 

compuseram a amostra. O Intergrowth-21
st
 é um estudo de base populacional, multicêntrico e 

multiétnico que teve como objetivo avaliar o crescimento fetal e tamanho ao nascer em 

população urbana de oito regiões geográficas de todo o mundo. Os centros incluíram: Pelotas, 

Brasil; Turin, Itália; Muscat, Omã; Oxford, Reino Unido; Seattle, Estados Unidos da 

América; Pequim, China; Nagpur, Índia; e Nairóbi, Quênia. Para isso o estudo incluiu apenas 

gestantes saudáveis, com baixo risco gestacional e com acompanhamento pré-natal adequado 

(VILLAR et al., 2014).  

 

Idade gestacional  

A idade gestacional foi calculada com base na avaliação da primeira ultrasonografia 

realizada até a 24º semana gestacional. Para as mulheres que não realizaram essa avaliação 

ou fizeram-na após a 24º semana, foi utilizada a data da última menstruação relatada na visita 
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de primeiro trimestre (VERBURG et al., 2008). A idade gestacional no parto foi estimada 

por meio da data de nascimento relatada na consulta de pós-parto.  

 

Medidas antropométricas maternas 

A medida de massa corporal das mulheres foi realizada nos três trimestres de gestação, 

na última consulta de pré-natal antes do parto e com 30-45 dias pós-parto, utilizando uma 

balança digital (Filizola Ltd., São Paulo, Brazil). A estatura foi medida utilizando 

estadiômetro fixo de parede (Seca Ltd., Hamburgo, Alemanha) em duplicata e a média dos 

valores foi utilizada. A avaliação antropométrica foi padronizada e realizada por 

entrevistadores treinados segundo protocolo proposto por LOHMAN; ROCHE; 

MARTORELL (1988). O IMC no início da gestação foi calculado utilizando a fórmula: 

massa corporal (kg)/estatura (m)
2
]. Para as análises estatísticas foram utilizados os pontos de 

corte (<25 kg/m
2
= baixo peso e eutrofia; 25 kg/m

2
= sobrepeso e obesidade) propostos pela 

Organização Mundial da Saúde (WHO, 1995) e pelo Instituto de Medicina Americano (IOM) 

(IOM, 2009). 

O ganho de peso gestacional (kg) foi calculado por meio da diferença entre a última 

medida de massa corporal antes do parto (média de idade gestacional = 38,8; desvio 

padrão=2,4) e a medida realizada no primeiro trimestre de gestação. O ganho de peso 

gestacional foi classificado como insuficiente/adequado ou excessivo de acordo com a 

recomendação do IOM (IOM, 2009).  

 

Consumo alimentar 

O consumo de alimentar das participantes foi estimado por meio da aplicação de 

questionário de frequência alimentar (QFA) semiquantitativo, no terceiro trimestre 

gestacional (Média de idade gestacional = 37,5; desvio padrão=2,6). As perguntas referiam-se 

ao consumo de alimentos nos seis meses anteriores a entrevista (período gestacional). 

O questionário utilizado foi uma versão adaptada da versão previamente validada e 

muito utilizada em estudos brasileiros (SICHIERI; EVERHART, 1998). Este questionário é 

composto por uma lista de 82 alimentos, no qual estavam disponíveis oito opções de resposta 

relativas à frequência de consumo (3x/dia; 2 a 3x/dia; 1x/dia; 5 a 6x/semana; 2 a 4x/semana; 

1x/semana; 1 a 3x/mês e nunca ou quase nunca)  
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 Para a estimativa de nutrientes e calorias utilizou-se o software Dietsys do ‘National 

Cancer Institute’ (NCI - USA), no qual a base de dados utilizada foi a Tabela Brasileira de 

Composição de Alimentos - TACO (NEPA–UNICAMP, 2011). Aqueles alimentos que não 

foram encontrados na TACO foram obtidos da tabela de composição de alimentos americana 

do ‘United States Department of Agriculture’ (USDA, 2011). 

 Os dados do QFA foram transformados em frequência diária multiplicando-se a 

porção relatada de cada alimento pela frequência referida pela gestante no momento da 

aplicação do questionário. Para o presente estudo foram utilizados dados de consumo de 

calorias total e gorduras total, saturadas e insaturadas. 

 

Socioeconômicas, demográficas, obstétricas, de estilo de vida e história familiar 

As variáveis socioeconômicas, demográficas, obstétricas, de estilo de vida e história 

familiar foram obtidas na primeira onda de seguimento por meio de entrevistas com uso de 

questionários estruturados. 

Foram avaliadas as seguintes variáveis: idade (anos), escolaridade (anos de estudo), 

renda familiar per capita (Reais e USD $), cor da pele autorreferida (branca/parda e preta), 

paridade (0/1 parto), história familiar de HAS (sem história/história de 2º grau vs. história de 

1º grau), tabagismo atual (não/sim), consumo de álcool atual (não/sim), e prática de atividade 

física de lazer anterior a gestação (não/sim). 

 

5.9 Análises estatísticas 

Modelos causais  

 Em estudos observacionais, para a realização de inferências causais válidas é 

importante que variáveis de confusão sejam consideradas e adequadamente avaliadas. Apesar 

de essa afirmativa ser amplamente reconhecida e aceita na literatura científica, na prática não 

é uma tarefa fácil reconhecer e modelar o confundimento de forma adequada (WERNECK, 

2016).  

 Por definição uma variável de confundimento ou fator de confusão (C) é uma variável 

que está ao mesmo tempo associada à exposição (E) e ao desfecho (D), mas não se encontra 

no caminho entre E e D, como mostra a figura abaixo (Figura 6).  
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Figura 6. Representação gráfica de confundimento em modelos causais.  

Adaptada de SUTTORP et al. (2015). 

 

 Para a escolha das variáveis avaliadas na presente tese foram construídos diagramas 

causais [Gráficos acíclicos direcionados (DAG – do inglês: Directed Acyclic Graph)] para 

cada desfecho de interesse com o objetivo de avaliar de que modo, em teoria, se dão as 

relações causais entre as variáveis e quais configuram confundimento ao modelo.  

Um DAG é composto por variáveis aleatórias (vértices) que se relacionam entre si 

(arestas). Define-se que este gráfico é direcionado quando as arestas são representadas por 

seta única; e acíclico quando a relação entre as variáveis não é representada por um círculo 

fechado (ou seja, a causa sempre precede o efeito). Se a relação entre duas variáveis 

representa uma seta que aponta da primeira para a segunda, há, portanto um caminho direto. 

Variáveis que interceptam o caminho direto entre duas outras variáveis são chamadas de 

variáveis mediadoras. A construção do DAG (inclusão de setas e suas direções) é baseada em 

conhecimento científico a priori (SHRIER; PLATT, 2008; SUTTORP et al., 2015; CORTES; 

FAERSTEIN; STRUCHINER, 2016).  

O confundimento é destacado no DAG quando se observa uma causa comum à 

exposição e ao desfecho. De modo que exista uma seta direta que liga a variável E a D (efeito 

direto de E em D) e um segundo caminho no qual C tem efeito em D que passa por E, que é 

chamado de ‘caminho da porta dos fundos’ (do inglês backdoor path). Dessa forma, 

epidemiologistas devem lidar com o confundimento de modo a removê-lo o máximo possível, 

para que a estimativa do efeito de uma exposição em um determinado desfecho, obtida a 

partir de modelos estatísticos aproxime-se da realidade. Para isso, podem ser utilizadas 

análises de restrição, estratificação e agrupamento subsequente, ou construção de modelos de 

regressão múltiplos (SHRIER; PLATT, 2008; SUTTORP et al., 2015). 

Por outro lado, a figura apresentada a seguir (Figura 7) mostra o que acontece quando 

ao invés de um fator de confusão, observa-se uma variável mediadora (M). Nestes casos, não 

se observa ‘caminho da porta dos fundos’. No entanto, a variável M encontra-se no meio do 

caminho causal entre E e D. Ou seja, parte do efeito de E em D, ocorre devido ao efeito de E 
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em M. Neste caso, ao ajustar o modelo pela variável M, retira-se parte do efeito total de E em 

C. Dessa forma, quando o objetivo for avaliar se existe efeito da variável E em D (efeito 

total), o ajuste por uma variável mediadora, poderia, por exemplo, subestimar o efeito de E 

em D. No entanto, essa pode ser uma estratégia interessante quando o objetivo for estimar o 

efeito direto E em D (SUTTORP et al., 2015; CORTES; FAERSTEIN; STRUCHINER, 

2016). 

 

 

Figura 7. Representação gráfica de mediação em modelos causais.  

Adaptada de SUTTORP et al. (2015). 

 

A principal diferença entre a classificação clássica e a utilização de DAGs para 

identificar confundimento se dá pelo fato que na visão tradicional de identificação de 

confundimento cada variável seria individualmente avaliada e classificada como fator de 

confusão. O que muitas vezes pode causar a identificação de vários confundidores e 

consequente ‘super ajuste’ do modelo. Com a utilização dos DAGs, essa avaliação é feita de 

forma conjunta, sendo possível inclusive, considerar as relações causais entre dois ou mais 

confundidores, e estabelecer o conjunto mínimo, mas suficiente de variáveis para ajustar a 

análise e remover o confundimento.  

Na presente tese, foram elaborados três DAGs a partir do ambiente digital DAGitty, 

disponível em http://dagitty.net/, que serão apresentados a seguir. Esta ferramenta online 

possibilita criar, editar e analisar modelos causais, e a partir de algoritmo calcular o número 

mínimo de variáveis para remover o confundimento e estimar o efeito total ou direto de uma 

determinada exposição e desfecho (TEXTOR; HARDT; KNUPPEL, 2011). 
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Figura 8. Gráfico acíclico direcionado (DAG) representando a hipótese das relações entre os 

polimorfismos relacionados à expressão e ação da leptina (G2548A, Q223R e K109R) e a 

pressão arterial sistêmica durante a gestação e o pós-parto e covariáveis.  

 

Abreviaturas: IMC = índice de massa corporal; HOMA-RI = modelo homeostático para avaliar a resistência a 

ação da insulina; do inglês: homeostatic model assessment insulin resistance; T1 = 1º trimestre; T2 = 2º 

trimestre; T3 = 3º trimestre; T4 = pós-parto.  

Nota: Conjunto mínimo de variáveis de ajuste para estimar o efeito total dos polimorfismos da leptina na 

pressão arterial sistêmica (T1, T2, T3 e T4) durante a gestação e pós-parto: atividade física de lazer, cor da 

pele, IMC (T1), paridade. 

 

Legenda  
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Figura 9. Gráfico acíclico direcionado (DAG) representando a hipótese das relações entre os 

polimorfismos relacionados à expressão e ação da leptina (G2548A, Q223R e K109R) e os 

lipídios séricos durante a gestação e covariáveis.  

 

Abreviaturas: IMC = índice de massa corporal; HOMA-RI = modelo homeostático para avaliar a resistência a 

ação da insulina; do inglês: homeostatic model assessment insulin resistance; T1 = 1º trimestre; T2 = 2º 

trimestre; T3 = 3º trimestre.  

Nota: Conjunto mínimo de variáveis de ajuste para estimar o efeito direto de Polimorfismos da leptina nos 

Lipídios (T1, T2 e T3) durante a gestação: atividade física de lazer, consumo alimentar (T2 e T3), cor da pele, 

escolaridade, IMC (T1), idade, paridade. 

 

 

 

Legenda  
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Figura 10. Gráfico acíclico direcionado (DAG) representando a hipótese das relações entre 

as concentrações maternas de lipídios, leptina e adiponectina durante a gestação e o 

nascimento de crianças grandes-para-a-idade-gestacional e covariáveis.  

 

Abreviaturas: IMC = índice de massa corporal; HDL-c = colesterol da lipoproteína de alta densidade; LDL-c 

= colesterol da lipoproteína de baixa densidade; TG = triglicerídeos.   

Nota: Conjunto mínimo de variáveis de ajuste para estimar o efeito total das concentrações maternas de 

lipídios, leptina e adiponectina durante a gestação e o nascimento de crianças grandes-para-a-idade-gestacional: 

ganho de peso, glicemia, hábito de fumar. 

Legenda  
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Análise dos dados 

Foi realizada análise de normalidade da distribuição das variáveis por meio da 

avaliação gráfica (histogramas e gráficos quantil-quantil) e do teste de Shapiro-Wilk. As 

variáveis contínuas foram descritas por meio de medidas de tendência central (médias e 

medianas) e dispersão amostral (desvio padrão e intervalo interquartil) e as variáveis 

categóricas por meio de frequências absolutas e relativas. A comparação de médias e 

medianas dos desfechos segundo categorias de variáveis explicativas foi realizada por meio 

dos testes estatísticos t de Student e U de Mann-Whitney, respectivamente. Para comparação 

entre proporções foi utilizado o teste qui-quadrado.  

Foram estimados os desvios das frequências genotípicas observadas em relação às 

frequências esperadas pelas proporções de equilíbrio de Hardy-Weinberg e testados por meio 

do teste de qui-quadrado de Pearson. A distribuição Hardy-Weinberg é esperada quando há 

seleção aleatória de indivíduos de uma população (pool gênico) e as seguintes frequências 

genotípicas são encontradas: AA = p²; AG = 2pq; GG= q² (STRACHAN; READ, 2011). 

Em todos os artigos da tese foram utilizados modelos de regressão linear com efeitos 

mistos para medidas repetidas (LME – do Inglês, linear mixed-effect). Este modelo permite a 

utilização de variáveis tempo-dependente e tempo-independente e medidas de tempo não 

equiespaçados (PINHEIRO; BATES, 2000; SINGER; WILLETT, 2003). 

A variável que controla a variação das medidas no tempo foi representada pela 

semana gestacional, e foi incluída em todos os modelos como efeito aleatório. Para as demais 

variáveis independentes foram estimados apenas o efeito fixo. A semana gestacional 

quadrática foi adicionalmente incluída nos modelos de PA, CT, HDL-c e LDL-c a fim de 

controlar para a função de segundo grau observada na relação entre essas variáveis e o tempo 

(mudança não linear que se aproxima de uma parábola). A dependência dos dados foi 

estimada utilizando a matriz de covariância não-estruturada.  

Nos modelos de LME foram avaliadas ainda interações entre fatores de interesse e os 

desfechos estudados. A análise de interação entre fatores tem como objetivo verificar se as 

diferenças nas respostas dos níveis de um fator são similares ou diferentes em cada um dos 

níveis do (s) outro (s) fator (es), ou seja, se há a modificação do efeito de um fator dada a 

presença do outro, por exemplo testar se a associação entre IMC e PA é similar ou diferente 

em cada uma dos genótipos do polimorfismo da leptina. As interações são efeitos adicionais 

positivos ou negativos que aparecem quando se combinam níveis de dois ou mais fatores. 

Neste tipo de análise, é recomendado utilizar nível de significância estatístico menos 
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rigoroso, e no presente trabalho, considerou-se significativo valor de p<0,1. Para as demais 

associações foi utilizado o nível de significância de 5%. 

Ao longo das etapas de modelagem dos dados foram realizados três tipos de gráficos 

diagnósticos: gráficos de dispersão dos resíduos para avaliar possíveis padrões de associação; 

gráficos para avaliação da normalidade dos resíduos; e gráficos para avaliar a estrutura de 

auto-correlação (PINHEIRO; BATES, 2000; SINGER, 2003). 

As análises estatísticas foram realizadas nos softwares estatísticos Stata Data 

Analysis and Statistical (STATA) versão 12.0 (Stata Corp., College Station, Texas, EUA) e 

R: A Language and Environment for Statistical Computing (R Foundation for Statistical 

Computing, Viena, Áustria, 2015) 

  

 Artigo 1 Polimorfismos genéticos de leptina (G2548A) e receptor de leptina (Q223R e 

K109R) e pressão arterial durante a gestação e o pós-parto: uma coorte 

prospectiva  

Polymorphisms of leptin (G2548A) and leptin receptor (Q223R and K109R) 

genes and blood pressure during pregnancy and the postpartum period: a 

cohort. 

  

As concentrações de leptina foram log transformadas para normalizar a distribuição 

dos dados. Foram conduzidos modelos de regressão linear bruto e ajustados com o objetivo de 

avaliar a associação dos polimorfismos genéticos com a PAS, PAD e log leptina em cada 

onda de seguimento do estudo. Modelos de LME foram criados para investigar a associação 

entre os polimorfismos genéticos a trajetória da PAS e PAD durante a gestação e avaliar se 

existe interação entre o IMC materno e os polimorfismos. 

As variáveis de ajuste foram selecionadas com base na plausibilidade biológica da 

associação com os polimorfismos e a PA, como mostra a Figura 8. Os modelos de PAS e 

PAD foram ajustados para idade (anos), escolaridade (anos), cor da pele (branca vs. parda ou 

preta), história familiar de HAS (sem histórico/2º grau vs. 1º grau), paridade (0 vs. ≥1 partos), 

IMC (tempo dependente, kg/m²), prática de atividade física de lazer pré-gestacional (não vs. 

sim), hábito de fumar no início da gestação (não vs. sim) e HOMA-IR (1º ou 2º tercil vs. 3º 

tercil). Foram adicionalmente incluídos termos de interações entre IMC (tempo dependente) e 

os polimorfismos genéticos para avaliar se o polimorfismo era modificador de efeito na 

relação entre IMC e PA. Os modelos que tinham a log leptina como desfecho foram ajustados 

para idade, escolaridade, cor da pele, paridade, IMC, prática de atividade física de lazer pré-

gestacional (não vs. sim) e hábito de fumar no início da gestação.  
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  Gráficos contendo a dispersão das variáveis, predição longitudinal e intervalo de 

confiança de 95% foram criados para ilustrar a variação da PA durante a gestação e pós-parto 

de acordo com o genótipo do polimorfismo genético e para representar graficamente a 

interação entre o polimorfismo e o IMC.  

 

 Artigo 2 O polimorfismo genético da leptina está associado à variação dos lipídios 

durante a gestação independente do consumo total de calorias e lipídios: um 

estudo de coorte prospectivo  

Leptin gene polymorphism (G2548A) is associated with serum lipids change 

during pregnancy independently of total energy and fat intake: a prospective 

cohort study 

Com o objetivo de avaliar a relação entre os polimorfismos genéticos e a variação das 

concentrações de lipídios (CT, LDL-c, HDL-c e TG) durante a gestação foram elaborados 

modelos de regressão LME. Foram construídos três modelos para cada desfecho de interesse, 

nos quais as variáveis de ajuste foram incluídas gradativamente. A seleção das variáveis de 

ajuste foi realizada a partir de revisão da literatura e criação de um DAG (Figura 9).  

O modelo 1 foi ajustado apenas pela interação entre polimorfismos e semana 

gestacional, o modelo 2 foi adicionalmente ajustado por idade (anos), escolaridade (anos), 

atividade física de lazer anterior a gestação (não vs. sim) e IMC no início da gestação. O 

último modelo (modelo 3) incluiu as variáveis de consumo alimentar, calorias (kcal) e 

gordura total da dieta (g). Essa modelagem em etapas teve como objetivo avaliar se o 

consumo alimentar é uma variável mediadora da relação entre polimorfismos e lipídios. Foi 

testada ainda a interação entre polimorfismos e consumo alimentar (calorias e gordura total).  

Foram criados gráficos contendo a dispersão das variáveis, predição longitudinal e 

intervalo de confiança de 95% para ilustrar a variação dos lipídios durante a gestação de 

acordo com o genótipo do polimorfismo genético e representar graficamente a interação entre 

o polimorfismo e a semana gestacional. 

 

 Artigo 3 Concentrações maternas de lipídios e leptina estão associadas ao nascimento de 

crianças grandes para a idade gestacional: uma coorte prospectiva 

Maternal lipids and leptin concentrations are associated with large-for-

gestational-age births: a prospective cohort study 

Para avaliação da associação entre a variação dos biomarcadores (lipídios, leptina e 

adiponectina) durante a gestação e o escore-z de PN e GIG, foi utilizado um método 

estatístico em duas etapas: (1) Foi modelada a associação de cada biomarcador com o tempo 
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utilizando LME e o coeficiente aleatório do intercepto e da tendência de variação no tempo 

(slope) foram preditos para cada mulher por meio do melhor preditor linear não-viesado 

(BLUP – do Inglês, Best linear unbiased predictor). Os valores de intercepto referem-se ao 

nível de exposição médio quando a idade gestacional era zero, os valores de slope referem-se 

à variação das concentrações do biomarcadores por semana gestacional; (2) Na segunda etapa, 

as variáveis estimadas pelo BLUP (intercepto e slope) foram simultaneamente incluídas como 

variáveis explicativas nos modelos de regressão linear e logística tendo como desfechos o 

escore-z de PN e GIG, respectivamente (CHEN et al., 2015). 

O método utilizado considera que as medidas repetidas das exposições são 

correlacionadas e estima a variação no tempo para mulheres que têm dados faltantes ao longo 

da gestação, aumentando o poder da análise. Para essa análise as variáveis com distribuição 

assimétrica (TG, leptina e adiponectina) foram log transformadas.    

As variáveis de ajuste foram selecionadas com base na plausibilidade biológica das 

associações, representada graficamente na Figura 10. O modelo 1 incluiu apenas as variáveis 

de intercepto e o slope, o modelo 2 foi ajustado por idade (anos), escolaridade (anos), 

paridade (número de partos), hábito de fumar no início da gestação (não vs. sim), glicemia de 

jejum (mmol/L) e ganho de peso gestacional (kg) para leptina e adicionalmente ajustado por 

prática de atividade física de lazer anterior a gestação (não vs. sim), por fim o modelo 3 

incluiu o IMC pré-gestacional. Os modelos de HDL-c e LDL-c foram ajustados um pelo 

outro. 

 

5.10 Questões éticas 

O estudo maior foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética da Maternidade Escola 

(ANEXO 9 - Protocolo: 0023.0.361.000-08, aprovado em 24 de março de 2009) e da 

Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil (ANEXO 10 - Protocolo: 0139.0.314.000-09, 

aprovado em 13 agosto de 2009). O estudo está em acordo aos princípios éticos de não 

maleficência, beneficência, justiça e autonomia, contidos na resolução nº 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS, 1996 - Resolução n° 196/96) e suas leis complementares (CSN, 

1999 - Resolução n° 292/99), assim como de acordo com o Código de Ética Médica de 1988, 

no que diz respeito aos artigos 122 a 130 (CFM, 1988 - Resolução CFM nº 1.246/88). 

A participação na pesquisa foi condicionada à assinatura de duas vias do termo de 

consentimento (ANEXO 11), que foi obtido, de forma livre e espontânea, após terem sido 

feitos todos os esclarecimentos pertinentes sobre o presente estudo. 



68 

 

6. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIGO 1 

Polymorphisms of leptin (G2548A) and leptin receptor (Q223R and K109R) genes and blood 

pressure during pregnancy and the postpartum period: a prospective cohort 

 

Polimorfismos genéticos de leptina (G2548A) e receptor de leptina (Q223R e K109R) e 

pressão arterial durante a gestação e o pós-parto: uma coorte prospectiva 

 

Publicação no periódico científico American Journal of Hypertension (ANEXO 1) 

doi: 10.1093/ajh/hpw147 
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Resumo 

Introdução: Ainda não se conhece o componente genético relacionado a variação da pressão 

arterial sistêmica (PA) durante a gestação. Assim, o objetivo do estudo foi avaliar a 

associação de polimorfismos genéticos da leptina e do receptor de leptina com a variação dos 

níveis de pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) durante a gestação e o pós-parto. 

Métodos: Trata-se de uma coorte prospectiva que avaliou146 mulheres durante a gestação e o 

pós-parto, acompanhadas em um Centro Municipal de Saúde no Rio de Janeiro, Brasil. A 

PAS e a PAD (mmHg) foram medidas utilizando esfigmomanômetro automático de braço. O 

DNA foi extraído por meio do método do fenol-clorofórmio e os polimorfismos da leptina 

(G2548A) e do receptor de leptina (Q223R e K109R) foram genotipados utilizando o método 

da PCR em tempo real. As análises estatísticas incluíram regressão linear com efeitos mistos. 

Resultados: Nos modelos longitudinais ajustados, observou-se que mulheres que tinham o 

alelo G do polimorfismo da leptina iniciaram a gestação com maiores níveis de PA e 

mantiveram maiores valores ao longo da gestação e do pós-parto, comparadas a gestantes com 

genótipo AA (βPAS=4,5; IC 95%=1,0; 8,0; p=0,012; βPAD=2,9; IC 95%=0,1; 5,8; p=0,040). Foi 

observada interação significativa entre o polimorfismo da leptina e o índice de massa corporal 

(IMC), na qual, o efeito do IMC no aumento da PA foi maior em mulheres homozigotas para 

o alelo A, comparadas aquelas com genótipos AG/GG (βalelo-G#IMC=-0,8; IC 95%=-1,5; -0,1; 

p=0,022). Não foi observada associação significativa entre os polimorfismos do receptor de 

leptina e a variação da PA. Conclusões: O alelo G do polimorfismo da leptina (G2548A) 

associou-se a maiores níveis de PA durante a gestação e o pós-pato. Além disso, o 

polimorfismo da leptina parece modificar o efeito do IMC na PA.  

 

Palavras-chave: Pressão arterial sistêmica; Índice de massa corporal; Gestação; Leptina; 

Receptor de leptina; Polimorfismos genéticos; Coorte.  
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Abstract 

Background: The genetic component related to blood pressure (BP) changes during 

pregnancy is still not elucidated. Thus, the aim of the study was to evaluate the association 

between leptin and leptin receptor polymorphisms and Systolic (SBP) and diastolic blood 

pressure (DBP) variation during pregnancy and the postpartum period. Methods: Prospective 

cohort of 146 women followed at a Public Health Center in Rio de Janeiro, Brazil, during 

pregnancy and the postpartum. SBP and DBP (mmHg) were measured using an automatic 

sphygmomanometer. DNA was extracted by phenol-chloroform protocol and leptin (G2548A) 

and leptin receptor genes (Q223R and K109R) polymorphisms were genotyped using real 

time PCR method. Statistical analyses included longitudinal linear mixed-effect models. 

Results: Adjusted longitudinal models showed that women carrying the G-allele of leptin 

gene's polymorphism began pregnancy with higher BP levels compared to the AA genotype 

and their levels remained higher throughout pregnancy and the postpartum period (βSBP=4.5; 

95% CI=1.0-8.0; p=0.012; βDBP=2.9; 95% CI=0.1 to 5.8; p=0.040). There was a significant 

interaction between leptin gene polymorphism and body mass index (BMI), in which the 

effect of BMI on increasing BP was steeper in women homozygous for the A-allele, 

compared with those who had at least one G-allele (βG-allele#BMI=-0.8; 95% CI=-1.5 to -0.1; 

p=0.022). We did not find significant associations between leptin receptor polymorphisms 

and BP changes. Conclusions: The G-allele of leptin gene polymorphism (G2548A) was 

associated with increased BP levels during pregnancy and the postpartum. Furthermore, leptin 

polymorphism genotypes seem to modify the well-known effect of BMI on BP. 

 

Key words: Blood pressure; Body mass index; Pregnancy; Leptin; Leptin receptor; Single 

nucleotide polymorphism; Cohort.  
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Introduction 

 The occurrence of hypertensive disorders of pregnancy (HDP) is associated with 

prematurity, intrauterine growth restriction, maternal and fetal perinatal mortality and future 

cardiovascular disease in women (KHAN et al., 2006; LIU; CHENG; CHANG, 2008; 

FLENADY et al., 2011). Blood pressure (BP) levels are negatively associated with growth 

and gestational age at delivery, even in women who do not reach the HDP threshold 

(MACDONALD-WALLIS et al., 2014). 

 The etiology of HDP is not fully understood but seems to involve lifestyle, 

environmental, and genetic features (NAKAYAMA; YAMAMOTO, 2009). Factors such as 

maternal age over 40 years, nulliparity, pre-pregnancy overweight or obesity and low 

socioeconomic status have already been described to increase the risk of preeclampsia and are 

associated with BP variation, even in normotensive pregnant women (DUCKITT; 

HARRINGTON, 2005; MACDONALD-WALLIS et al., 2011; FARIAS et al., 2014). Over 

the past decade, common genetic variants, such as single nucleotide polymorphism (SNP), 

arose as possible genetic risk factors associated with HDP (WILLIAMS; BROUGHTON 

PIPKIN, 2011).  

Leptin is recognized to act in different sites of the human body and to have diverse 

metabolic functions (HENSON; CASTRACANE, 2006). This hormone is produced mainly 

by adipocytes and, during pregnancy, by the placenta, which contributes to the increased 

concentrations during the gestational period (HENSON; CASTRACANE, 2006). Some 

studies have reported higher concentrations of leptin in women with HDP compared with 

normotensive women (KALINDERIS et al., 2015; TAYLOR et al., 2015) as well as a direct 

association between leptin and BP during healthy pregnancies (FARIAS et al., 2014).  

Following this reasoning, common genetic SNPs of leptin and leptin receptor genes, 

such as leptin G2548A and leptin receptor Q223R and K109R, associated with leptin gene 

expression and function seem to have the potential to influence BP during pregnancy (FAN; 

SAY, 2014). These polymorphisms are associated with hypertension and obesity in the adult 

population (ROSMOND et al., 2000; DUARTE et al., 2007). However, only a few studies 

have evaluated the association between these polymorphisms with HDP, and they presented 

controversial results (RIGO et al., 2006; BIENERTOVA-VASKU et al., 2008; 

SUGATHADASA et al., 2010; WIEDEMANN et al., 2010). Furthermore, to the best of our 

knowledge, no study has evaluated the association of common leptin and leptin receptor gene 

SNPs with BP trajectories during normal pregnancy. 
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Considering the fact that the genetic component related to HDP occurrence is still not 

elucidated, investigations on the association between common genetic polymorphisms and BP 

trajectories during pregnancy appear promising and are required. Thus, the aim of this study 

was to evaluate the associations between polymorphisms of leptin (G2548A) and leptin 

receptor (Q223R and K109R) genes and BP changes during pregnancy and the postpartum 

period in normotensive women and to assess whether leptin and leptin receptor genotypes 

modify the well-known effect of body mass index (BMI) on BP. 

 

Methods 

 The study was approved by the Research Ethics Committees of the Municipal 

Secretariat of Health of the State of Rio de Janeiro. The design comprised a prospective 

cohort that followed women during pregnancy and postpartum at a Public Health Center in 

Rio de Janeiro, Brazil. Women were evaluated during four follow-up periods: between 5-13 

(baseline), 20-26 and 30-36 gestational weeks and 30-45 days postpartum. Ninety two percent 

of the invited women agreed to participate in the study (n=299) and after cohort exclusions 

[confirmed pre-gestational diagnosis of chronic non-communicable diseases (except obesity) 

(n=12), diagnosis of infectious or parasitic diseases (n=9), twin pregnancies (n=4), missed 

baseline evaluation (n=20) or miscarriage (n=25)] the cohort sample comprised 229 

apparently healthy pregnant women. We further excluded women with hypertension during 

pregnancy (n=2) and those who suffered stillbirth (n=5). We were not able to obtain blood 

samples (n=66) or detect leptin or leptin receptor genes polymorphisms (n=10) of 76 women. 

Thus, our baseline sample was composed of 146 pregnant women.. 

 Systolic (SBP) and diastolic blood pressure (DBP) were measured using an automated 

oscillometric BP monitoring system (Omron HEM-742, São Paulo, Brazil) (COLEMAN et 

al., 2005). BP was measured twice at each follow-up visit with an approximately 30-minute 

interval between measurements, and the mean values were used (PICKERING et al., 2005).  

 Fasting (12 hours) blood samples were collected at each follow-up visit by a trained 

professional. Serum and plasma were separated (centrifuged at 5,000 rpm for 5 minutes) and 

aliquoted, and a blood sample was collected into vacutainer tubes containing EDTA, which 

were then stored at -80°C until the analyses. DNA was extracted by the phenol chloroform 

method (MANIATIS; FRITSCH; SAMBROOK, 1982). Leptin gene (rs7799039; G2548A) 

and leptin receptor gene (rs1137101; Q223R and rs1137100; K109R) genotypes were 

determined by real-time PCR amplification (StepOnePlus™, Life Technologies) using an 

allelic discrimination assay (TaqMan® Genotyping Master Mix assay, Life Technologies). 
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Plasma leptin (ng/mL; sensitivity of 0.5 ng/mL) and insulin (µU/mL; sensitivity of 2 µU/mL) 

were measured by the enzyme-linked immunosorbent assay (Millipore kit, St. Charles, MO, 

USA). Serum glucose was measured using an enzymatic colorimetric method with a Wiener 

Lab kit (Rosario, Argentina). Insulin resistance (IR) was estimated by the Homeostasis Model 

of Assessment - (HOMA-IR) (MATTHEWS et al., 1985). 

 Women's height was measured in duplicate with a portable stadiometer (Seca, Ltd., 

Hamburg, Germany) at baseline, and the mean value was used. Body weight was measured 

using a digital scale (Filizola, Ltd., São Paulo, Brazil) and BMI was calculated at all follow-

up visits. The anthropometric measurements were performed by standardized and trained 

interviewers (LOHMAN; ROCHE; MARTORELL, 1988).  

 Gestational age was estimated using data from the first ultrasonography examination 

(n=143) or the reported date of the last menstrual (n=3). The following socioeconomic, 

demographic, reproductive and lifestyle variables were obtained using structured 

questionnaires at the baseline visit: maternal age (years), self-reported skin color 

(white/mixed or black), education (years of schooling), parity [nulliparous/≥1 parturition], 

smoking habit (no/yes), alcohol consumption (no/yes) and pre-pregnancy participation in 

leisure-time physical activity (LTPA; no/yes). 

 

Statistical analysis  

 The sample characteristics were described by means and standard deviations (SD), 

medians and interquartile ranges (IQR) or absolute and relative frequencies (%). Genotype 

frequencies were calculated and Hardy-Weinberg equilibrium determined. The haplotype 

frequencies were estimated using the expectation-maximization algorithm. The 

polymorphisms were the main independent variables and were evaluated using either 

dominant or recessive models. We used the recessive model for G2548A (AG/GG vs. AA) 

and Q223R (AA/AG vs. GG) polymorphisms. For the G2548A the option was based on the 

genotype association with BP in our sample, while for Q223R polymorphism it was based on 

the available literature (RIGO et al., 2006; VARKONYI et al., 2010). The dominant model 

(AG/GG vs. AA) was used for the leptin receptor K109R polymorphism and it was based on 

the available literature (RIGO et al., 2006; VARKONYI et al., 2010; FONG et al., 2014). 

Comparisons across genotypes categories for maternal characteristics were performed using 

the chi-square test for categorical variables and Student’s t test for continuous variables. 

Leptin concentration was an exception and was compared using the Mann-Whitney U test due 

to its skewed distribution (PAGANO; GAUVREAU, 2000). Crude and adjusted linear 
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regression models were conducted to evaluate the association of polymorphisms with SBP, 

DBP and leptin concentrations at each study visit. We further used longitudinal linear mixed-

effect (LME) models to investigate whether the polymorphisms are associated with BP 

trajectories during pregnancy and the postpartum period and to assess whether there was an 

interaction between maternal BMI and the genetic polymorphisms (PINHEIRO; BATES, 

2000; SINGER; WILLETT, 2003). Time elapsed after conception (weeks) was fitted as 

random effect and using an unstructured covariance matrix, in order to accommodate for the 

wide variability in slopes over time among subjects. All other covariates were analyzed as 

fixed effects only. We further included the quadratic time variable to fit for the non-linear 

variation in BP during pregnancy.  

 The variables included in the adjusted models were chosen based on the biological 

plausibility of the associations with both polymorphisms and BP. The SBP and DBP models 

were adjusted for the women's age (years), education (years of schooling), skin color 

(white/mixed or black), family history of hypertension (none or 2
nd

 degree/1
st
 degree), parity 

(0/≥ 1 parturitions), BMI (time-dependent, kg/m²), pre-pregnancy LTPA (no/yes), early 

pregnancy smoking habit (no/yes) and HOMA-IR (1
st
 and 2

nd
/3

rd
 tertile of the sample 

distribution). Furthermore, interaction terms between BMI (time-dependent) and gene 

polymorphisms were included to examine for the potential effect modification of SNPs over 

the associations between BMI and BP levels. The models having log leptin as the outcome 

were adjusted for age, education, skin color, parity, BMI, pre-pregnancy LTPA and early 

pregnancy smoking habit. Three types of diagnostic plots were produced to evaluate the 

quality of the multiple models: scatter and quantile-quantile plots of residuals and plots to 

check the possible autocorrelation structure. 

 Effect plots containing data scatter, longitudinal prediction and 95% confidence 

intervals were constructed to illustrate the variation in BP during pregnancy and the 

postpartum period according to leptin gene polymorphism genotypes and to graphically 

represent the interaction between polymorphism and BMI.  

 Statistical analyses were performed using Stata Data Analysis and Statistical Software 

(STATA) version 12.0 (Stata Corp., College Station, Texas, USA) and graphs were 

performed using R: A Language and Environment for Statistical Computing (R Foundation 

for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2015). 

Results 

  We evaluated 146 women in the first, 136 in the second and 141 in the third 

pregnancy trimester and 133 at the postpartum visit (8.9% loss to follow-up). The genotypes 
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(AA, AG and GG) and the allele frequencies (A or G) of the three SNPs (G2548A, Q223R 

and K109R) were in Hardy-Weinberg equilibrium (Supplemental Table 1).  

 The most frequent haplotype (of leptin receptor Q223A and K109R polymorphisms) 

was A-A (47.1%), followed by A-G (30.2%) and G-G (22.7%). After estimating haplotype 

frequencies, no women were classified as having a G-A haplotype (data not shown). We 

compared baseline characteristics of women with (n=146) and without (n=76) genetic 

information and only observed that the sample evaluated in this study presented a lower 

frequency of pre-pregnancy LTPA compared with those without genetic information 

(Supplemental Table 2). 

 Women who presented the AA genotype of G2548A polymorphism presented higher 

education level and lower early-pregnancy BMI than those with the G-allele. Women 

presenting the AA genotype of K109R polymorphism were younger and had lower early-

pregnancy BMI and HOMA-IR compared with women presenting G-allele (Table 1). 

  In the adjusted linear regression models, we observed that the G-allele of leptin gene 

G2548A polymorphism was positively associated with SBP at the first trimester. We 

observed the same trend for DBP, but the association was statistically borderline. No 

significant association was found between K109R and Q223R polymorphisms and BP levels 

and log-leptin concentrations during pregnancy and postpartum period (Table 2).  

 We found in the adjusted LME models that women carrying the G-allele of G2548A 

polymorphism began pregnancy with higher SBP and DBP levels compared with the AA 

genotype, and the levels remained higher throughout pregnancy and the postpartum period, 

but the pattern of BP change were similar between groups (Figure 1). Women who had the G-

allele of the leptin receptor’s K109R polymorphism presented the same trend, but the 

association was no longer statistically significant after adjustments. We did not observe 

significant associations between Q223R polymorphism and BP changes. There was an 

interaction between pregnancy BMI and the leptin gene genotypes (G2548A), in which the 

effect of BMI on increasing BP was steeper in women homozygous for the A-allele, 

compared with those with AG/GG genotypes. This interaction was statistically significant 

only for SBP, but in the model for DBP, we observed the same trend (Tables 3 and 4 and 

Figure 2) 

 Women classified as having the G-G haplotype of the leptin receptor gene 

polymorphisms (Q223R and K109R) were associated with a higher SBP (β=2.7; 95% CI = 

0.1 to 5.3; p=0.038) and DBP (β=3.4; 95% CI=1.3 to 5.6; p=0.002) in the first pregnancy 

trimester compared with those with the A-A haplotype, but these associations were no longer 
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significant after adjustments (βSBP=1.6; 95% CI=-08 to 4.1; p=0.181; βDBP=1.9; 95% CI=-0.1 

to 3.9; p=0.064). We did not find significant associations between the haplotypes and the SBP 

and DBP in the adjusted longitudinal models (data not shown).  

 

Discussion  

 This study has two main findings. First, we found that leptin gene polymorphism 

(G2548A) is significantly associated with SBP and DBP variation during pregnancy and 

postpartum period. Women carrying the G-allele presented higher BP levels during pregnancy 

compared with those with AA genotype. Second, we observed a significant interaction 

between G2548A polymorphism and BMI, in which the effect of BMI on BP variation was 

higher in the women homozygote for the A-allele compared with those with at least one G-

allele. We did not observe significant associations between polymorphisms of the leptin 

receptor gene (Q223R and K109R) and BP variation. 

 The relatively small sample size represents the main limitation of the study. We had 

222 eligible women, but managed to collect blood samples and genotyped polymorphisms in 

only 146 women (65.8%). Despite the missing data, we did not observe significant differences 

in baseline BP levels, leptin concentrations and socioeconomic, demographic and 

anthropometric characteristics between the 146 women included in the study and the 76 

without polymorphism information. In particular, the subgroup with the AA genotype of the 

leptin gene G2548A polymorphism was very small, and the findings in this subgroup should 

be considered hypothesis generating, which should be confirmed in larger cohorts of pregnant 

women. By contrast, the longitudinal design enables us to use a statistical procedure (LME 

models) that allows the evaluation of individuals with missing information, which is the main 

strength of the study. Moreover, as far as we know, this is the first study to evaluate the 

longitudinal variation of BP during pregnancy according to leptin and leptin receptor gene 

polymorphisms in normotensive pregnancies. 

 The leptin gene G2548A polymorphism occurs at the gene promoter and consists of a 

substitution of guanine to adenine at nucleotide 2548 in the 5’ region (GONG et al., 1996; 

MAMMES et al., 1998). It was suggested that this polymorphism is associated with gene 

expression and leptin secretion and may explain the existence of individual variations in leptin 

concentrations independent of body fat (FAN; SAY, 2014). Few studies have evaluated the 

effect of leptin gene polymorphism (G2548A) on the occurrence of HDP. SUGATHADASA 

et al. (2010) evaluated 62 women with preeclampsia/HDP and 63 ethnicity- and gestation-

age-matched controls and found that women with at least one A-allele presented an increased 
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relative risk of presenting preeclampsia/HDP compared with those having the GG genotype 

(RR = 1.67; 95% CI= 1.28–2.18; p<0.001. Although we found that the G-allele was 

associated with increased BP levels throughout pregnancy and postpartum, we also observed 

that BMI appeared to have a different effect on BP depending on the leptin polymorphism 

genotypes. In our sample, women who had the AA genotype presented a steeper correlation 

between BMI and BP variation than did the G-allele carriers. We have observed that women 

with the AA genotype had lower BMIs compared with those carrying the G-allele, whereas in 

the study conducted by SUGATHADASA et al. (2010), the opposite was observed. The 

interaction between pregnancy BMI and leptin SNP and the differences observed in the body 

composition might explain the divergent results between the Sugathadasa et al. study 

(SUGATHADASA et al., 2010) and ours. 

 Leptin has already been described as associated with hypertension during pregnancy 

(KALINDERIS et al., 2015; TAYLOR et al., 2015), and because leptin acts through its 

receptor (ZABEAU; PEELMAN; TAVERNIER, 2015), we hypothesized that leptin receptor 

gene polymorphisms would influence leptin function and thereby affect BP. Both leptin 

receptor polymorphisms evaluated in this study are nonsynonymous. The Q223R 

polymorphism involves the change of an adenine to a guanine in exon 6 at nucleotide 668 of 

codon 223, resulting in replacement of the amino acid glutamine by arginine in the protein. 

The K109R polymorphism occurs by the change of an adenine to a guanine in codon 109 at 

position 326 in exon 4, also causing an amino acid change (lysine to arginine) in the resultant 

protein. In our sample, the leptin receptor polymorphism (K109R) was associated with higher 

DBP levels in the first trimester, but the association lost significance after adjustments for 

BMI and HOMA-IR in the longitudinal models. Similarly, studies investigating the 

association between the leptin receptor and HDP did not find statistically significant results 

(RIGO et al., 2006; VARKONYI et al., 2010). We did not observe any significant association 

of leptin receptor gene polymorphism Q223R either with SBP or with DBP variation during 

pregnancy. In the same line of genotype results, when we analyzed the association of 

haplotypes and BP changes throughout pregnancy, we found no significant association after 

adjusting for confounders in both cross-sectional and longitudinal models. In the literature, 

studies of this association are still inconclusive. The G-allele of leptin receptor gene 

polymorphism Q223R was previously reported to be associated with severe preeclampsia 

(RIGO et al., 2006) and with increased DBP only in the postpartum period for women who 

have had HDP (WIEDEMANN et al., 2010). By contrast, TENNEKOON et al. (2012) 

evaluated 61 women with HDP and 40 normotensive controls and did not find any differences 
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in Q223R polymorphism between the groups. FONG et al. (2014) conducted a meta-analysis 

to evaluate the association between maternal genotypes (including K109R and Q223R) and 

severe preeclampsia. The authors found a positive association only with the K109R genotype. 

The two studies regarding K109R polymorphisms did not show statistically significant results 

when they were analyzed separately, probably due to the modest sample size (RIGO et al., 

2006; VARKONYI et al., 2010). Little is known about the effect of leptin receptor 

polymorphisms in BP changes during pregnancy because most of the studies in the literature 

evaluated women with preeclampsia and did not report BP measures. This fact makes 

comparisons with our results difficult.  

 We did not find any significant associations between the polymorphisms and log leptin 

throughout pregnancy and the postpartum period in both crude and adjusted analyses. 

Although previous studies with non-pregnant individuals reported a significant association 

between G2548A, Q223R and K109R and leptin concentrations (FAN; SAY, 2014; 

DASGUPTA et al., 2015; SHAHID et al., 2015) in a study with 322 Thai volunteers, the 

authors failed to find significant associations (SURIYAPROM; TUNGTRONGCHITR; 

THAWNASOM, 2014). Few studies evaluated this relation during pregnancy and, in line 

with our results, did not find statistically significant associations (SUGATHADASA et al., 

2010; TENNEKOON et al., 2012). We hypothesize that during pregnancy, the placental 

expression of leptin, which seems to be regulated by key pregnancy molecules (MAYMO et 

al., 2011), may regulate plasma concentrations to maintain gestational requirements; thus, 

maternal leptin concentrations are not significantly affected by leptin or leptin receptor 

polymorphisms.  

 In conclusion, this study revealed new evidence regarding the effect of common 

genetic variants of leptin and leptin receptors on BP trajectories in Brazilian normotensive 

pregnant women. We found that the leptin gene polymorphism (G2548A) is significantly 

associated with the SBP and DBP levels during pregnancy and the postpartum period. 

Furthermore, the effect of BMI on BP apparently differed according to the women's genotype, 

in which women homozygous for the A-allele presented a higher effect of BMI on BP levels 

than women with at least one G-allele, suggesting that interactions between genetic and 

environmental factors are important for BP variation throughout pregnancy. This is an initial 

step to a better understanding of how genetic factors can influence BP trajectories during 

pregnancy; therefore, future studies with larger sample sizes and different ethnic populations 

are required. 
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Table 1. Women characteristics according to leptin (G2548A) and leptin receptor gene (Q223R and K109R) polymorphisms of a cohort study 

at a public health center in Rio de Janeiro, Brazil, 2009 - 2012.  

   G2548A  Q223R  K109R  

 
Total  

(n=146) 

AA  

(n=15) 

AG/GG  

(n=131) 
p 

AA/AG  

(n=105) 

GG  

(n=41) 
p 

AA  

(n=86) 

AG/GG  

(n=54) 
p 

Age (years)
1
 26.9 (5.5) 25.8 (5.1) 27.1 (5.5) 0.200 26.8 (5.5) 27.7 (5.4) 0.193 26.5 (5.4) 28.0 (5.5) 0.060 

Early pregnancy BMI (kg/m²)
1
 25.0 (4.6) 23.4  (4.3) 25.1 (4.6) 0.090 25.0 (4.4) 25.0 (5.0) 0.484 24.2 (4.2) 25.9 (4.5) 0.017 

Body weight (kg)
1
 63.6 (12.9) 60.3 (14.2) 63.9 (12.8) 0.149 63.4 (12.0) 64.6 (14.9) 0.301 61.9 (12.5) 65.6 (12.2) 0.046 

GWG (kg)
1
 11.4 (4.4) 12.3 (4.5) 11.4 (4.4) 0.426 11.7 (4.3) 11.0 (4.6) 0.444 11.9 (4.3) 10.7 (4.4) 0.112 

SBP (mmHg)
1
           

1
st
 T 111.1 (8.8) 104.7 (8.8) 111.7 (8.5) 0.003 110.6 (8.6) 111.8 (9.4) 0.446 109.4 (8.8) 113.0 (7.8) 0.016 

2
nd

 T 109.1 (9.6) 107.2 (11.7) 109.3 (9.3) 0.436 109.1 (9.4) 108.3 (9.9) 0.678 108.3 (10.0) 110.2 (8.8) 0.289 

3
rd

 T 111.7 (9.6) 107.6 (10.5) 112.2 (9.4) 0.088 111.3 (9.4) 111.7 (10.2) 0.823 110.6 (9.5) 113.0 (9.8) 0.166 

PP 115.3 (11.7) 110.5 (8.0) 115.9 (11.4) 0.098 114.5 (10.9) 117.5 (11.1) 0.174 114.0 (10.8) 118.3 (10.8) 0.030 

DBP (mmHg)
1
           

1
st
 T 67.7 (7.2) 63.9 (7.4) 68.2 (7.1) 0.030 67.0 (7.0) 69.8 (7.4) 0.037 66.3 (7.1) 69.8 (7.0) 0.004 

2
nd

 T 65.2 (7.0) 63.0 (8.1) 65.4 (6.9) 0.237 64.7 (6.7) 65.9 (7.4) 0.382 64.2 (7.5) 66.7 (6.0) 0.056 

3
rd

 T 67.1 (7.5) 64.3 (7.2) 67.4 (7.5) 0.142 67.0 (7.2) 67.0 (8.2) 0.955 66.7 (7.7) 67.5 (7.4) 0.521 

PP 74.1 (8.6) 70.3 (8.6) 74.5 (8.5) 0.095 73.6  (8.8) 75.7 (7.9) 0.202 73.6 (8.5) 76.0 (8.5) 0.130 

Leptin (ng/dl)
2
           

1
st
 T 15.8 (10 - 25) 14.1 (10 - 20) 16.4 (9 - 26) 0.475 15.7 (10 - 25) 16.7 (9 - 25) 0.899 12.9 (9 - 23) 18.0 (13 - 25) 0.099 

2
nd

 T 30.4 (18 - 44) 30.4 (21 - 38) 30.0 (18 - 44) 0.835 31.0 (19 - 44) 24.8 (17 - 45) 0.452 24.0 (17 - 42) 32.8 (20 - 44) 0.126 

3
rd

 T 24.0 (15 - 39) 32.9 (17 - 38) 23.9 (15 - 39) 0.561 23.7 (15 - 38) 32.2 (16 - 50) 0.273 23.8 (14 - 35) 24.4 (16 - 43) 0.310 

PP 11.5 (8 - 21) 10.2 (6 - 38) 11.6 (8 - 21) 0.943 11.2 (8 - 18) 12.3 (8 - 23) 0.332 11.0 (7 - 17) 12.0 (8 - 22) 0.330 

Early pregnancy HOMA-IR
3
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1
st
 and 2

nd
 tertiles (0.1 - 1.2) 96 (66.7) 11 (73.3) 85 (65.9)  69 (67.0) 28 (68.3)  64 (75.3) 29 (53.7)  

3
rd

 tertile (1.3 - 7.7) 48 (33.3) 4 (26.7) 44 (34.1) 0.774 34 (33.0) 13 (31.7) 0.880 21 (24.7) 25 (46.3) 0.008 

Parity (parturitions)
3
                  

0 56 (38.4) 7 (46.7) 49 (37.4)  37 (35.2) 18 (43.9)  30 (34.9) 22 (40.7)  

≥1 90 (61.6) 8 (53.3) 82 (62.6) 0.485 68 (64.8) 23 (56.1) 0.332 56 (65.1) 32 (59.3) 0.485 

Skin color
 3
                  

White 41 (28.3) 5 (35.7) 36 (27.5)  29 (27.6) 12 (30.0)  20 (23.5) 20 (37.0)  

Mixed and black 104 (71.7) 9 (64.3) 95 (72.5) 0.516 76 (72.4) 28 (70.0) 0.776 65 (76.5) 34 (63.0) 0.086 

Education (years)
3
           

≤8 64.0 (43.8) 3.0 (20.0) 61.0 (46.6)  47.0 (44.8) 16.0 (39.0)  36.0 (41.9) 25.0 (46.3)  

>8 82.0 (56.2) 12.0 (80.0) 70.0 (53.4) 0.058 58.0 (55.2) 25.0 (61.0) 0.529 50.0 (58.1) 29.0 (53.7) 0.606 

Early pregnancy smoking habit
3
                 

No 136 (93.2) 15 (100) 121 (92.4)  96 (91.4) 40 (97.6)  80 (93.0) 50 (92.6)  

Yes 10 (6.9) 0 (0.0) 10 (7.6) 0.326 9 (8.6) 1 (2.4) 0.172 6 (7.0) 4 (7.4) 0.923 

Early pregnancy alcohol consumption
3
                

No 120 (82.2) 14 (93.3) 106 (80.9)  87 (82.9) 34 (82.9)  71 (82.6) 43 (79.6)  

Yes 26 (17.8) 1 (6.7) 25 (19.1) 0.209 18 (17.1) 7 (17.1) 0.992 15 (17.4) 11 (20.4) 0.664 

Pre-pregnancy LTPA
3
                 

No 117 (81.2) 14 (93.3) 103 (79.8)  90 (85.7) 28 (71.8)  68 (79.1) 46 (88.5)  

Yes 27 (18.8) 1 (6.7) 26 (20.2) 0.183 15 (14.3) 11 (28.2) 0.054 18 (20.9) 6 (11.5) 0.158 

Family history of hypertension
3
           

None or 2
nd

 degree  71 (48.6) 5 (33.3) 66 (50.4)  51 (48.1) 22 (55.0)  40 (47.1) 31 (57.4)  

1
st
 degree  75 (51.4) 10 (66.7) 65 (49.6) 0.211 55 (51.9) 18 (45.0) 0.458 45 (52.9) 23 (42.6) 0.234 

Data are presented as: 
1
mean (standard deviation); p-value refers to Student's t test; 

2
median (interquartile range); p-value refers to Mann-Whitney U test; 

3
absolute frequency 

(%); p-value refers to chi-square test or Fisher's exact test. 

Abbreviations: BMI = body mass index; GWG = gestational weight gain; HOMA-IR = homeostatic model assessment - insulin resistance; LTPA = leisure time physical 

activity. 
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Table 2. Linear regression models between leptin gene and leptin receptor gene polymorphisms genotypes and blood pressure and leptin 

concentration throughout pregnancy and early postpartum of women followed at a public health center in Rio de Janeiro, Brazil, 2009 - 2012. 

 LEP G2548A (AA vs. AG/GG)  LEPR Q223R (AA/AG vs. GG)  LEPR K109R (AA vs AG/GG) 

 Crude  Adjusted
1
   Crude  Adjusted

1
    Crude  Adjusted

1
   

 β (95% CI) P β (95% CI) p  β (95% CI) p β (95% CI) p  β (95% CI) p β (95% CI) p 

SBP (mmHg)              

1
st
 T 7.1 (2.5 to 11.7) 0.003 6.0 (1.8 to 10.2) 0.005  1.2 (-2.0 to 4.4) 0.446 1.2 (-1.8 to 4.2) 0.430  3.6 (0.7 to 6.4) 0.016 2.0 (-1.0 to 4.9) 0.189 

2
nd

 T 2.2 (-3.3 to 7.7) 0.436 1.1 (-4.1 to 6.4) 0.666  -0.1 (-4.5 to 2.9) 0.678 -0.1 (-3.6 to 3.4) 0.934  1.8 (-1.6 to 5.3) 0.288 -0.2 (-3.6 to 3.3) 0.929 

3
rd

 T 4.6 (-0.7 to 9.9) 0.088 4.2 (-1.0 to 9.5) 0.112  0.4 (-3.2 to 4.0) 0.823 1.3 (-2.4 to 4.9) 0.495  2.4 (-1.0 to 5.7) 0.166 1.7 (-1.9 to 5.2) 0.347 

PP 5.4 (-1.0 to 11.8) 0.099 3.7 (-2.5 to 9.9) 0.241  3.0 (-1.3 to 7.3) 0.174 2.8 (-1.4 to 7.0) 0.184  4.3 (0.4 to 8.2) 0.030 1.5 (-2.7 to 5.7) 0.472 

DBP (mmHg)              

1
st
 T 4.2 (0.4 to 8.1) 0.030 3.5 (-0.1 to 7.1) 0.057  2.7 (0.2 to 5.3) 0.037 2.2 (-0.3 to 4.7) 0.080  3.6 (1.2 to 6.0) 0.004 1.8 (-0.7 to 4.2) 0.161 

2
nd

 T 2.4 (-1.6 to 6.5) 0.237 1.9 (-2.0 to 5.8) 0.342  1.2 (-1.5 to 3.8) 0.382 1.6 (-0.9 to 4.2) 0.205  2.4 (-0.1 to 4.9) 0.056 0.9 (-1.6 to 3.4) 0.469 

3
rd

 T 3.1 (-1.0 -to 7.3) 0.142 2.9 (-1.2 to 6.9) 0.163  -0.1 (-2.9 to 2.7) 0.955 0.4 (-2.4 to 3.2) 0.799  0.9 (-1.8 to 3.5) 0.521 -0.5 (-3.3 to 2.3) 0.719 

PP 4.2 (-0.7 to 9.1) 0.095 2.8 (-1.9 to 7.5) 0.244  2.2  (-1.2 to 5.5) 0.202 2.1 (-1.2 to 5.4) 0.211  2.4 (-0.7 to 5.5) 0.130 -0.4 (-3.7 to 2.9) 0.824 

Log leptin               

1
st
 T 0.1 (-0.2 to 0.5) 0.518 0.03 (-0.2 to 0.3) 0.817  -0.03 (-0.3 to 0.2) 0.781 -0.06 (-0.2 to 0.1) 0.574  0.2 (-0.1 to 0.4) 0.173 0.06 (-0.1 to 0.2) 0.504 

2
nd

 T -0.1 (-0.4 to 0.3) 0.717 -0.1 (-0.5 to 0.2) 0.476  -0.1 (-0.4 to 0.1) 0.370 -0.2 (-0.4 to 0.1) 0.140  0.1 (-0.1 to 0.4) 0.220 0.05 (-0.2 to 0.3) 0.630 

3
rd

 T -0.1 (-0.5 to 0.3) 0.625 -0.1 (-0.4 to 0.2) 0.535  0.1 (-0.1 to 0.4) 0.364 0.04 (-0.2 to 0.3) 0.732  0.1 (-0.2 to 0.3) 0.487 0.01 (-0.2 to 0.2) 0.963 

PP -0.1 (-0.6 to 0.3) 0.626 -0.2 (-0.6 to 0.3) 0.419  0.2 (-0.1 to 0.4) 0.290 0.1 (-0.2 to 0.4) 0.425  0.1 (-0.2 to 0.4) 0.453 0.1 (-0.1 to 0.4) 0.405 

Note: β = linear regression coefficient, which represents crude and adjusted BP differences between the specified genotypes; p-value refers to linear regression. 

Abbreviations: SBP = systolic blood pressure; DBP = Diastolic blood pressure; CI = confidence interval; T= trimester; PP = postpartum; SNPs = single nucleotide 

polymorphisms. 
1
The models for SBP and DBP were adjusted for age, education, skin color, family history of hypertension, parity, BMI, pre-pregnancy leisure-time physical 

activity and early pregnancy smoking habit and HOMA-IR; The models for leptin were adjusted for age, education, skin color, parity, BMI, pre-pregnancy leisure-time 

physical activity and early pregnancy smoking habit.  
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Table 3. Longitudinal analysis between leptin gene and leptin receptor gene polymorphisms 

and systolic blood pressure (mmHg) during pregnancy and postpartum, of women followed 

at a public health center in Rio de Janeiro, Brazil, 2009 - 2012. 

 Model 1  Model 2 

 β
1
 (95% CI) p-value

2
  β

1
 (95% CI) p-value

2
 

G2548A      

Main effect      

AA  vs. AG or GG 26.2 (8.4 to 44.1) 0.004  24.4 (7.0 to 41.7) 0.006 

BMI (kg/m
2
) 1.6 (0.9 to 2.3) <0.001  1.5 (0.8 - 2.2) <0.001 

Interaction term      

G2548A#BMI -0.9 (-1.6 to -0.2) 0.014  -0.8 (-1.5 to -0.1) 0.022 

Q223R      

AA or AG vs. GG 0.4 (-1.0 to 1.8) 0.551  0.4 (-0.8 - 1.7) 0.478 

K109R      

AA vs. AG or GG 3.0 (0.4 to 5.6) 0.021  1.2 (-1.2 - 3.7) 0.327 

1
β = Linear mixed-effect regression coefficient; 

2
p-value refers to the maximum likelihood estimator.  

Note: Model 1 was adjusted only for gestational age and quadratic gestational age. Model 2: was further adjusted 

for age, education, skin color, family history of hypertension, parity, BMI, pre-pregnancy leisure-time physical 

activity, first trimester smoking habit and HOMA-IR; G2548A model 2 was additionally adjusted for the 

interaction between G2548A and BMI. 

Abbreviations: BMI = body mass index; HOMA-IR = homeostatic model assessment - insulin resistance. 
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Table 4. Longitudinal analysis between leptin gene (G2548A) and leptin receptor gene 

(Q223R and K109R) polymorphisms and diastolic blood pressure (mmHg) during 

pregnancy and postpartum, of women followed at a public health center in Rio de Janeiro, 

Brazil, 2009 - 2012. 

 Model 1  Model 2 

 β
1
 (95% CI) p-value

2
  β

1
 (95% CI) p-value

2
 

G2548A      

AA vs. AG or GG 3.7 (0.5 to 6.9) 0.023  2.9 (0.1 to 5.8) 0.040 

Q223R      

AA or AG vs. GG 0.9 (-0.2 to 2.0) 0.096  0.9 (-0.1 to 1.9) 0.076 

K109R      

AA vs. AG or GG 2.7 (0.6 to 4.8) 0.010  1.0 (-1.0 to 2.9) 0.329 

1
β = Linear mixed-effect regression coefficient; 

2
p-value refers to the maximum likelihood estimator.  

Note: Model 1 was adjusted only for gestational age and quadratic gestational age. Model 2 was further adjusted 

for age, education, skin color, family history of hypertension, parity, BMI, pre-pregnancy leisure-time physical 

activity, first trimester smoking habit and HOMA-IR; G2548A model 2 was additionally adjusted for the 

interaction between G2548A and BMI. 

Abbreviations: BMI = body mass index; HOMA-IR = homeostatic model assessment - insulin resistance; SNP = 

single nucleotide polymorphism. 



87 

 

 

Figure 1. Longitudinal trajectory of blood pressure during pregnancy and the postpartum 

period according to genotypes of leptin gene polymorphism (G2548A), of 146 women 

followed at a public health center in Rio de Janeiro, Brazil, 2009 - 2012. 

A) Systolic blood pressure. B) Diastolic blood pressure.  

Note: Linear mixed effect models were adjusted for age, education, skin color, family history of hypertension, 

parity, BMI, pre-pregnancy leisure-time physical activity, first trimester smoking habit and HOMA-IR and linear 

and quadratic time at the evaluation. 
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Figure 2. Effect plot of the interaction between pregnancy BMI and leptin gene 

polymorphism (G-2548A) with blood pressure levels during pregnancy and the postpartum 

period, of 146 women followed at a public health center in Rio de Janeiro, Brazil, 2009 - 

2012. 

A) Systolic blood pressure. B) Diastolic blood pressure. 

Note: Linear mixed effect models were adjusted for age, education, skin color, family history of hypertension, 

parity, pre-pregnancy leisure-time physical activity, first trimester smoking habit and HOMA-IR and linear and 

quadratic time at the evaluation.  
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Supplemental Table 1. The leptin gene and receptor polymorphism genotypes and allele 

frequency in 146 women followed at a public health Center in Rio de Janeiro, Brazil, 2009–

2012. 

G2548A  Q223R  K109R 

 n %   n %   n % 

GG 69 47.3  GG 41 28.1  AA 86 61.4 

AG 62 42.5  AG 68 46.6  AG 44 31.4 

AA 15 10.3  AA 37 25.3  GG 10 7.2 

           

G-allele  200 68.5  G-allele  150 51.4  G-allele  64 22.9 

A-allele 92 31.5  A-allele 142 48.6  T-allele 216 77.1 

 p
1
 0.849   p

1
 0.411   p

1
 0.228 

1
p-value refers to the qui-squared test (Hardy–Weinberg equilibrium test) 
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Supplemental Table 2. Baseline characteristics of the study population according to genetic 

evaluation status.  

    Study participants   

 
Total  

(n=222) 

 Without genetic 

evaluation (n=76) 

With genetic 

evaluation (n=146) 
p 

Age (years)      

<35 199 (89.6)  71 (93.4) 128 (87.7)  

≥35 23 (10.4)  5 (6.7) 18 (12.3) 0.183 

Education (years)      

<8 65 (29.3)  19 (25.0) 46 (31.5)  

≥8 157 (70.7)  57 (75.0) 100 (68.5) 0.312 

Early pregnancy BMI (kg/m²)
 
      

<25 129 (58.1)  38 (50.0) 91 (62.3)  

≥25 93 (41.9)  38 (50.0) 55 (37.7) 0.077 

Parity (parturitions)         

0 88 (39.6)  32 (42.1) 56 (38.4)  

≥1 134 (60.4)  44 (57.9) 90 (61.6) 0.588 

Skin color
 
         

White 60 (27.0)  24 (31.6) 36 (24.7)  

Mixed and black 162 (73.0)  52 (68.4) 110 (75.3) 0.271 

Smoking habit         

No 207 (93.2)  71 (93.4) 136 (93.2)  

Yes 15 (6.8)  5 (6.6) 10 (6.8) 0.939 

Alcohol consumption         

No 178 (80.2)  58 (76.3) 120 (82.2)  

Yes 44 (19.8)  18 (23.7) 26 (17.8) 0.297 

Pre-pregnancy LTPA        

No 165 (75.0)  48 (63.2) 117 (81.2)  

Yes 55 (25.0)  28 (36.8) 27 (18.8) 0.003 

SBP (mmHg)      

1
st
 and 2

nd
 tertiles (88 - 112)  137 (61.7)  50 (65.8) 87 (59.6)  

3
rd

 tertile (113 - 136) 85 (38.3)  26 (34.2) 59 (40.4) 0.367 

DBP (mmHg)      

1
st
 and 2

nd
 tertiles (49 - 69)  146 (65.8)  55 (72.4) 91 (62.3)  

3
rd

 tertile (70 - 90) 76 (34.2)  21 (27.6) 55 (37.7) 0.135 

Note: Data are as presented as means (SD) or absolute frequency (%) and p-value refers to the Srudent's t test or 

qui-squared test, respectively.  

Abbreviations: BMI = body mass index; LTPA = leisure time physical activity; SBP = systolic blood pressure; 

DBP = diastolic blood pressure. 
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ARTIGO 2 

Leptin gene polymorphism is associated with serum lipids change during pregnancy 

independently of total energy and fat intake: a prospective cohort study. 

 

O polimorfismo genético da leptina está associado a variação dos lipídios durante a gestação 

independente do consumo total de calorias e lipídios: um estudo de coorte prospectivo. 
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Resumo 

Introdução: Pouco se sabe sobre o efeito de polimorfismos genéticos da leptina e do receptor 

de leptina na variação das concentrações maternas de lipídios durante a gestação. Objetivo: 

Avaliar a associação de polimorfismos genéticos da leptina e do receptor de leptina com as 

concentrações de lipídios durante a gestação e investigar se o consumo alimentar é um 

mediador dessa relação. Métodos: Trata-se de uma coorte prospectiva que acompanhou 154 

mulheres durante a gestação (5-13ª, 20-26ª e 30-36ª semana), no Rio de Janeiro, Brasil. O 

colesterol total (CT), o HDL-c e os triglicerídeos (TG) foram medidos por meio do método 

enzimático colorimétrico e o LDL-c foi calculado. O DNA foi extraído por meio do método 

do fenol-clorofórmio e os polimorfismos genéticos da leptina (G2548A, rs7799039) e do 

receptor de leptina (Q223R; rs1137101 e K109R; rs1137100) foram genotipados utilizando o 

método da PCR em tempo real. O consumo alimentar foi avaliado utilizando questionários de 

frequência de consumo alimentar. A análise estatística incluiu regressão linear com efeitos 

mistos. Resultados: Mulheres com o genótipo AA do polimorfismo G2548A apresentaram 

maior aumento por semana gestacional no CT e nos TG  e maiores médias de LDL-c  no 

segundo e no terceiro trimestres, comparadas aquelas com genótipo AG/GG. Essas 

associações não foram atenuadas após ajuste pelo consumo calórico total e lipídios. Não foi 

observada associação significativa entre os polimorfismos Q223R e K109R com nenhum dos 

lipídios e nem do polimorfismo Q2548A com HDL-c durante a gestação. Conclusão: 

Mulheres homozigotas para o alelo A do polimorfismo de leptina (G2548A) apresentaram 

maior aumento das concentrações de CT e TG por semana gestacional e maior média de LDL-

c no segundo e terceiro trimestre de gestação, comparadas aquelas com alelo G. Essa 

associação não foi explicada pelo consumo alimentar. Os polimorfismos Q223R e K109R não 

se associaram significativamente com nenhum dos lipídio avaliados.  

 

Palavras-chave: Polimorfismo genético de um único nucleotídeo; Leptina; Receptor de 

leptina; Lipídios; Consumo alimentar; Gestação.  
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Abstract 

Background: Little is known about the effect of leptin and leptin receptor polymorphisms in 

lipid changes during pregnancy. Aim: To evaluate the associations between leptin and leptin 

receptor gene single nucleotide polymorphisms (SNP) and lipid concentrations during 

pregnancy and, whether dietary intake is a mediator in these relationships. Methods: 

Prospective cohort of 154 pregnant women followed in Rio de Janeiro, Brazil, during 

pregnancy (5-13
th

, 20-26
th

 and 30-36
th

 weeks). HDL-c, total cholesterol (TC) and triglycerides 

(TG) were measured by enzymatic colorimetric method and LDL-c was calculated. DNA was 

extracted by phenol-chloroform method and leptin (G2548A, rs7799039) and leptin receptor 

SNPs (Q223R; rs1137101 and K109R; rs1137100) were genotyped using real time PCR 

method. Dietary intake was assessed using food frequency questionnaire. Statistical analyses 

included stepwise linear mixed-effect models. Results: Women with the AA genotype of 

G2548A polymorphism presented a higher increase per gestational week in TC and TG during 

pregnancy and higher mean concentrations of LDL-c at the second and third trimester than 

those with AG/GG genotypes. These associations were not attenuated by dietary total fat and 

energy intake adjustment. We did not observe associations of Q223R and K109R SNPs with 

lipids, neither between G2548A SNP and HDL-c concentrations during pregnancy. 

Conclusion: Women homozygote for the A-allele of the leptin SNP (G2548A) had 

significantly higher concentrations of LDL-c at the second and third pregnancy trimester and 

presented a higher increase in TC and TG concentrations per gestational week, compared with 

AG or GG genotypes. 

Keywords: Leptin gene polymorphism; leptin receptor polymorphism; Cholesterol; Lipids; 

Dietary intake; Pregnancy.  



94 

 

Introduction 

Pregnancy is a dynamic period where physiological adaptations occur in order to 

prepare maternal body to meet the nutritional demands of both mother and fetus. One of these 

changes is the increase in the maternal serum lipids (HADDEN; MCLAUGHLIN, 2009; 

STUPIN; ARABIN, 2014  LUTSIV et al., 2015). Maternal total cholesterol (TC) duplicate 

and triglycerides (TG) triplicate from first to the third trimester (VAHRATIAN et al., 2010; 

EMET et al., 2013; FARIAS, et al., 2016). Although the change in lipid concentrations are 

expected, studies have shown that higher concentrations of these biomarkers during 

pregnancy may increase the risk of preeclampsia (CHARLTON et al., 2014), macrosomic or 

large-for-gestational age newborns (FARIAS et al., 2017) and premature birth (MISRA; 

TRUDEAU; PERNI, 2011; PECKS et al., 2012; EMET et al., 2013). 

Maternal leptin concentrations increase during pregnancy. This hormone is known to 

play a role in the regulation of body weight, energy homeostasis/dietary intake and also lipid 

oxidation and may affect lipid concentrations throughout pregnancy (FRIEDMAN; 

HALAAS, 1998; FAROOQI; O'RAHILLY, 2009; KAWWASS; SUMMER; KALLEN, 2015; 

ALVES et al., 2016). In this way, single nucleotide polymorphisms (SNP) associated with 

leptin expression (G2548A) and function (Q223R and K109R) are candidates to explain the 

individual variation in serum lipids throughout pregnancy. The leptin gene G2548A and leptin 

receptor polymorphisms Q223R and K109R were reported to be associated with dietary 

intake, metabolic syndrome and serum lipids in adult populations from different ethnic groups 

(BIENERTOVA-VASKU et al., 2010; FAN; SAY, 2014). However, little is known about the 

association of these SNPs with dietary intake and lipids concentrations during pregnancy. 

Although part of the lipids change during pregnancy is explained by hormonal 

physiological adaptations, including increase leptin concentrations, maternal characteristics, 

such as BMI, age, leisure time physical activity (LTPA) and smoking habit, were also 

reported to be associated with lipid concentrations during pregnancy (VAHRATIAN et al., 

2010; FARIAS et al., 2016; MARTIN et al., 2016; ESHRIQUI et al., 2017). Studies have also 

reported that healthy pre-pregnancy and pregnancy dietary patterns comprising vegetables, 

fruits and dairy were associated with lower TG and higher high-density lipoprotein 

cholesterol (HDL-c) concentrations (MARTIN et al., 2016; ESHRIQUI et al., 2017).  

Considering the importance of maternal lipids for the pregnancy outcome and, that for 

the best of our knowledge, it seems surprising that neither there are studies that have 

prospectively investigated whether there is a direct effect of leptin and leptin receptor gene 

SNPs on lipids concentrations during pregnancy, nor whether these associations are possibly 
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mediated by dietary intake. Therefore, studies investigating the association between SNPs, 

dietary intake and lipids are still needed to a better understanding of lipid metabolism during 

pregnancy. Thus, the aims of this study were (1) to estimate the direction and magnitude of 

the association of leptin (G2548A) and leptin receptor gene polymorphisms (Q223R and 

K109R) with lipid concentrations during pregnancy and (2) also test whether dietary intake is 

a mediator in these relationships.  

 

Methods  

Study design and population 

This prospective cohort study was conducted at a Public Health Center in Rio de 

Janeiro, Brazil. The enrollment occurred between November 2009 and October 2011 and 

women were evaluated during three pregnancy trimesters: 5
th

 – 13
th

 (baseline), 20
th

 – 26
th

 and 

30
th

 – 36
th

 gestational weeks.  

Pregnant women were invited to participate in the study if they met the following 

eligibility criteria: being between 5
th

 - 13
th

 weeks of gestation, between 20 - 40 years of age 

and without any chronic (except for obesity) or infectious diseases. A total of 322 women 

were invited and 299 (93%) accepted to participate in the study. The cohort exclusions 

comprised the occurrence of twin pregnancies (n=4), chronic non-communicable disease 

(except obesity) (n=12), infectious or parasitic diseases (n=9), stillbirths (n=5) or miscarriage 

(n=25). In addition, women with more than 14 gestational weeks at the baseline evaluation 

(n=5), with missing data of polymorphisms (n=69 without blood samples, n=12 without 

genotype detection), or blood lipids at baseline (n=4) were further excluded. After exclusions, 

the total sample comprised of 154 pregnant women. 

 

Measurements   

 Fasting (12 hours) blood samples were collected at baseline and each follow-up visit by 

a trained professional into vacutainer tubes containing EDTA or separator gel. Serum and 

plasma were separated (centrifuged at 5031g for 5 minutes) and aliquots were stored at -80°C 

until the analyses. We also stored (-80°C) whole blood aliquots for genetic evaluation.   

Maternal total cholesterol (TC; mg/dL), high-density lipoprotein cholesterol (HDL-c; 

mg/dL), and triglycerides (TG; mg/dL) were analyzed at the Faculty of Pharmacy Clinical 

Analysis Laboratory (Rio de Janeiro Federal University) by enzymatic colorimetric method 

using an automated analyzer (Labmax plenno, Labtest Diagnostica, Minas Gerais, Brazil) and 

commercial kits (Labtest Diagnostica, Minas Gerais, Brazil). Low-density lipoprotein 
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cholesterol (LDL-c; mg/dL) was calculated using the formula proposed by FRIEDEWALD; 

LEVY; FREDRICKSON (1972). 

 DNA was extracted by the phenol chloroform method (MANIATIS; FRITSCH; 

SAMBROOK, 1982). The genotypes of leptin gene (rs7799039; G2548A) and leptin receptor 

gene (rs1137101; Q223R and rs1137100; K109R) polymorphisms were determined by real-

time PCR amplification (StepOnePlus™, Life Technologies, California, USA) using an allelic 

discrimination assay (TaqMan® Genotyping Master Mix assay, Life Technologies, 

California, USA). Recessive models were used for the G2548A (AG/GG vs. AA) and Q223R 

(AA/AG vs. GG) polymorphisms and the dominant model for the K109R. The recessive 

model was chosen for G2548A based on the association between genotypes and lipids in our 

sample. Regarding the Q223R and K10R polymorphisms, the model was chosen based on 

literature on this subject (RIGO et al., 2006; VARKONYI et al., 2010; FONG et al., 2014). 

Anthropometric measures were obtained according to standardized techniques 

performed by trained interviewers (LOHMAN; ROCHE; MARTORELL, 1988). Maternal 

body weight and height were measured at baseline. Height was measured in duplicate with a 

portable stadiometer (Seca, Ltd., Hamburg, Germany) and the mean value was considered. 

Weight was assessed using a digital scale (Filizola, Ltd., São Paulo, Brazil) at all study visits. 

Early-pregnancy body mass index (BMI) (kg/m
2
) was calculated using the first trimester body 

weight and height. The gestational age (weeks) was calculated using the first obstetric 

ultrasound performed before 24 gestational weeks. 

The dietary intake variables were assessed using a semi-quantitative food frequency 

questionnaire (FFQ) validated for adult population of Rio de Janeiro (SICHIERI; 

EVERHART, 1998). The FFQ was composed of 81 food items, eight frequency options and 

household measure portion options. The FFQ was administered at the third gestational 

trimester (30–36 weeks of gestation) and referred to food intake during the gestational period. 

For statistical analysis, frequency options were transformed into daily frequencies and 

household measures into grams (g) or milliliters (ml) (PINHEIRO et al., 2004). The daily 

amount consumed (g or ml/day) of each food item was obtained by multiplying the daily 

frequency (3x/day; 2 to 3x/day; 1x/day; 5 to 6x/week; 2 to 4x/week; 1x/week; 1 a 3x/month 

and never or almost never) per portion size. The Brazilian Food Composition Table (TACO) 

(NEPA–UNICAMP, 2011) was used as the main database to determine food nutritional 

composition. The National Nutrient Database for Standard Reference provided by the United 

States Department of Agriculture (USDA, 2011) was considered as a secondary option when 

a food item was not available in the TACO database. Macronutrients intake were expressed in 
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grams (g) and as percentage of total energy intake [(macronutrient daily amount intake/total 

energy intake) x 100]. Dietary energy density was obtained by dividing the total energy intake 

from solid and liquid food (kcal) by the daily amount of these foods (g). 

The following socioeconomic, demographic, reproductive and lifestyle variables were 

obtained at baseline using structured questionnaires: maternal age (years), education (years of 

schooling), self-reported skin color (white/mixed or black), parity (0/≥1 parturition), current 

smoking status (no/yes) and pre-pregnancy participation in LTPA (no/yes). 

 

Statistical analysis  

 Maternal characteristics were described as means and standard deviation (SD) or 

absolute and relative frequencies (%). Student’s t test was used to compare blood lipids 

concentrations at each follow up visit according to leptin and receptor leptin polymorphisms 

genotypes. The baseline general characteristics were also compared between women with and 

without genetic data, using Student’s T test or chi-square test for continuous or category 

variables, respectively. Deviations from the Hardy-Weinberg equilibrium were tested by the 

Pearson chi-square test. 

 The association between the polymorphisms and blood lipids throughout pregnancy 

were evaluated using linear mixed-effect (LME) regression models. These models allow time-

dependent and independent variables and not-equidistant time measures (PINHEIRO; 

BATES, 2000; SINGER; WILLETT, 2003). The models were fitted including gestational age 

(weeks) as random-effect and unstructured covariance matrixes. All the other independent 

variables were included as fixed-effects only. Quadratic gestational age was included in the 

models for TC, HDL-c and LDL-c, since these variables are non-linearly associated with 

gestational age.  

We fitted stepwise longitudinal regressions to our data aiming to evaluate whether 

dietary intake modulates the association between polymorphisms and blood lipids. First, 

crude analyses were performed considering only the interaction term between the 

polymorphisms and gestational weeks (model 1). Then, considering the biological plausibility 

of the associations between leptin and leptin receptor polymorphisms and blood lipids, two 

adjusted models were performed (models 2 and 3). Model 2 was adjusted for age (years), 

education (years), pre-pregnancy LTPA (no/yes), and early pregnancy BMI (kg/m
2
). The last 

model (model 3) further included the food intake variables [energy (kcal) and total dietary fat 

(g)]. This modeling process allows the estimation of total effect (model 1), direct effect 
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(model 2 and 3), and indirect effect, or the one mediated by dietary intake (absolute 

differences between beta coefficients from models 3 and 2) of polymorphisms on blood lipids. 

 The variation in blood lipids during pregnancy according to leptin polymorphism 

genotypes and the interaction between polymorphism and gestational weeks were graphically 

represented using effect plots containing data scatter, longitudinal prediction and 95% 

confidence intervals.  

 Associations were considered statistically significant when p-value <0.05, except for 

the interaction analysis, when p-value <0.1 was considered. Stata Data Analysis and 

Statistical Software (STATA) version 12.0 (Stata Corp., College Station, Texas, USA) was 

used to perform statistical analyses and R: A Language and Environment for Statistical 

Computing (R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2015) to construct the 

graphs. 

 

Ethics 

The study protocol was approved by Ethics Committee of Maternity Hospital of 

Federal University of Rio de Janeiro (protocol: 0023.0.361.000-08) and by the research ethics 

committee of the Municipal Secretary of Health of Rio de Janeiro city (protocol: 

0139.0.314.000–09). All participants signed a term of consent, which was obtained freely and 

spontaneously, after all necessary clarifications had been provided. All ethical procedures of 

this study involving human beings followed the Brazilian Resolution 196/96. 

 

Results 

  We evaluated 154 women in the first, 147 in the second and 149 in the third 

pregnancy trimester (3.2% loss to follow-up). The genotypes (AA, AG and GG) and the allele 

frequencies (A or G) of the three SNPs (G2548A, Q223R and K109R) were in Hardy-

Weinberg equilibrium (Supplemental Table 1).  

 At the first pregnancy trimester, the women were, on average, 26.8 (SD=5.5) years 

old, 8.6 (SD=3.0) years of schooling and presented a BMI of 24.9 (SD=4.7) kg/m². A total of 

59 (38.3%) women were nulliparous, 117 (75.5%) reported mixed or black skin color and 

only 11 (7.1%) were smokers (Table 1). We observed that the women evaluated in this study 

presented a lower frequency of pre-pregnancy LTPA compared with those without genetic 

information (Supplemental Table 2). 

 Women with the AA genotype of leptin gene SNP (G2548A) tended to have higher 

means of lipid at the second and third trimester compared to those with at least on G-allele, 
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but the difference was statistically significant only for TC (second and third trimesters) and 

triglycerides (second trimester). We did not observe significant differences in mean serum 

lipids between leptin receptor polymorphism (Q223R and K109R) genotypes (Table 2). The 

women with AA genotype of G2548A polymorphism presented higher means of energy 

intake (2,878, SD=1,405 vs. 2,354, SD=708 kcal; p=0.016), total fat (29.1, SD=4.4 vs. 25.0, 

SD=4.3 % kcal; p<0.001), saturated fatty acids (10.3, SD=2.1 vs. 8.9, SD=1.9 % kcal; 

p=0.009) and monounsaturated fatty acids (9.1, SD=1.4 vs. 7.6, SD=1.4 % kcal; p<0.001) 

during pregnancy, compared with AG/GG genotype ones. 

 We found a significant interaction between leptin gene polymorphism and gestational 

week in the association with TC (β=0.6; 95% CI=-0.1; 1.4; p=0.081) and TG (β=1.1; 95% 

CI= 0.2; 2.1; p=0.022), in which women with the AA genotype presented a higher increase 

per gestational week in TC and TG compared with those with at least one G-allele. These 

interactions were statistically significant even after adjustment for total fat and energy intake 

(TC βadj=0.7; 95% CI-0.06; 1.4; p=0.069; TG βadj=1.1; 95% CI=0.1; 2.1; p=0.026). We did 

not find significant association between leptin gene polymorphism and HDL-c (Table 3 and 

Figure 1). Leptin gene polymorphism did not affect the rate of change per gestational week of 

LDL-c concentrations, but women with the AA genotype presented, on average, 16.0 mg/dL 

(95% CI: -0.2; 32.2; p=0.053) higher LDL-c concentrations at the second and third trimester 

compared with those with at least one G-allele (data not shown in tables).  

 We did not observe any significant association between leptin receptor gene 

polymorphisms (Q223R or K109R) and lipid concentration in crude or adjusted models 

(Supplemental table 3). We also did not find any significant interaction between leptin gene 

or leptin receptor gene polymorphisms and fat or energy intake during pregnancy in the 

association with serum lipids (data not shown in tables).  

 

Discussion 

 This study has three main findings. First, we found that the AA genotype of leptin 

gene polymorphism was associated with a higher rate of change per gestational week in TC 

and TG, compared with AG or GG genotype. Second, women with the AA genotype 

presented higher concentrations of LDL-c at the second and third trimester compared with 

those with at least one G-allele. Third, leptin gene polymorphism seems to have a direct effect 

in lipid concentrations that is not explained by its association with total fat or energy intake 

during pregnancy. 
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The missing data of genetic polymorphism from the initially recruited sample 

represents the main limitation of the study. We recruited 235 eligible women, but managed to 

collect blood samples, genotyped polymorphisms and determine blood lipids in 154 women 

(65.8%), lowering the power to detect significant associations. Despite the missing 

information, we did not observe significant differences in socioeconomic, demographic and 

anthropometric characteristics and blood lipids between the 154 women included in the study 

and the 81 with missing information. Although the subgroup with the AA genotype of the 

leptin gene G2548A polymorphism was small, we found significant and strong associations 

with lipid changes over pregnancy, but the findings in this subgroup should be confirmed in 

larger cohorts of pregnant women. By contrast, the repeated measures of the outcome enable 

us to use a statistical procedure (LME models) that allows the evaluation of individuals with 

missing information throughout time, which is the main strength of the study. Furthermore, as 

far as we know, this is the first study that prospectively evaluated the relation between leptin 

and leptin receptor gene polymorphisms, dietary intake and serum lipids during pregnancy. 

The leptin gene polymorphism (G2548A) was significantly associated with an 

increased rate of change per gestational week of maternal TC and triglycerides throughout 

pregnancy and with higher LDL-cholesterol concentrations at the second and third trimesters. 

We did not observed significant differences in lipid concentrations between genotypes of 

leptin polymorphism in the first pregnancy trimester. ICIEK et al. (2008) in accordance with 

our results also did not find significant differences in lipid concentrations according to leptin 

polymorphism genotypes in the first pregnancy trimester, in a case control study with Polish 

pregnant women with type 1 diabetes mellitus. As far as we know, this is the first study that 

has prospectively evaluated these associations during the three pregnancy trimesters and 

comparisons with other investigations are limited. Some authors have already explored the 

association between G2548A polymorphism and lipids in adult population, but the results are 

still inconclusive. BOUMAIZA et al. (2012) evaluated 329 Tunisian adults and SHABANA; 

HASNAIN (2016) evaluated 475 Pakistan adults, and found that the AA genotype was 

associated with lower concentrations of HDL-c and higher concentrations of TC, compared to 

AG/GG genotypes. SURIYAPROM; TUNGTRONGCHITR; THAWNASOM (2014) failed 

to find significant associations with metabolic syndrome (including lipid profile) in 322 Thai 

adults and this must be due to the fact that the assessment of metabolic syndrome as the 

outcome does not necessarily includes lipid alteration. This is different from the previously 

mentioned studies, where in the adjusted model they included leptin concentration, an 
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expected mediator of the association. Further studies are still needed to confirm these 

associations during pregnancy. 

Given that the available literature suggests that leptin and leptin receptor SNPs are 

associated with both dietary intake and serum lipid concentrations in adult population 

(BOUMAIZA et al., 2012; SHABANA; HASNAIN, 2015; SHABANA; HASNAIN, 2016), 

we hypothesized that these SNPs were associated with lipids change during pregnancy and 

that these associations were partially explained by the association between SNPs and dietary 

intake. We found that women with the AA genotype of leptin gene polymorphism reported a 

higher daily energy and fat (total fat and saturated and monounsaturated fatty acids) intake 

compared to women with AG/GG genotypes. In line to our results, BOUMAIZA et al. (2012) 

found that individuals with AA genotype presented significantly higher daily energy intake 

than those with AG/GG genotypes, but in different life cycle and ethnic population (329 

Tunisian adults). Although we found a significant association between G2548A 

polymorphism and dietary intake during pregnancy, the results disprove our hypothesis, 

showing that that there is a direct effect of the leptin polymorphism (G2548A; genotype AA) 

on lipid changes during pregnancy that was not attenuated by the adjustment for dietary 

intake. These results suggest that there is an important casual pathway between leptin 

polymorphism and maternal lipids that is independent of dietary intake or maternal BMI. 

There are more sophisticated statistical procedures than the one used in the present study to 

test mediation (VANSTEELANDT et al., 2009; TINGLEY et al., 2014). However, the 

available procedures do not fully accommodate the longitudinal characteristics of the study 

outcome (lipid) and mediator (dietary intake), and for this reason we opted to present the 

mediation analysis using the standard procedure. 

The leptin gene polymorphism (G2548A) is characterized by the change of a guanine 

(G) by an adenine (A) in the 2548
th

 nucleotide in the promoter region of leptin gene, a 

noncoding site. In spite of that, the G2548A polymorphism seems to affect leptin 

transcription, and may explain the individual variation of leptin concentrations (HOFFSTEDT 

et al., 2002; YIANNAKOURIS et al., 2003; BEN ALI et al., 2009). The AA genotype of this 

polymorphism is found in 15 to 20% of the population (BIENERTOVA-VASKU et al., 2008; 

SUGATHADASA et al., 2010; SHABANA; HASNAIN, 2016). Although, we did not find 

significant associations between leptin polymorphism and leptin concentrations in our sample, 

we observed that AA genotype women presented lower leptin levels at the first pregnancy 

trimester compared with AG/GG genotypes (FARIAS et al., 2016).  
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Leptin has been associated with increased lipid oxidation enzymes in adults 

(SOUKAS et al., 2000). During pregnancy, leptin concentrations are increased and maternal 

body seems to present a physiological resistance to leptin action. The mechanism involved in 

leptin regulation of lipid metabolism during pregnancy is not fully understood (HAUGUEL-

DE MOUZON; LEPERCQ; CATALANO, 2006). We have reported in a previously 

publication (FARIAS et al., 2016) that leptin concentrations were inversely associated with 

TG (in early pregnancy obese women), and directly associated with HDL-c (in all early 

pregnancy BMI groups). We hypothesized that leptin polymorphism influences blood lipids 

through its effect on leptin expression. During pregnancy the polymorphism may also be 

associated with leptin changes over time impacting on food intake and lipid oxidation.  

We did not find statistically significant associations of leptin receptor Q223R and 

K109R polymorphisms and lipid changes during pregnancy in crude or adjusted models. 

ICIEK et al. (2008) did not find significant associations between Q223R polymorphism and 

lipids at the first pregnancy trimester. We did not find studies that have investigated the 

association between leptin receptor polymorphism K109R and lipids concentrations during 

pregnancy. However, in adult population the available information is still inconclusive. 

SAUKKO; KESANIEMI; UKKOLA (2010), in a cohort of 526 Finnish individuals, did not 

find significantly associations between Q223R and lipids, but reported that the GG genotype 

of K109R polymorphism were associated with higher concentrations of TC, compared with 

the AG/AA genotypes. BOUMAIZA et al. (2012), found that the GG genotype of Q223R 

polymorphism was associated with higher concentrations of TC and lower concentrations of 

HDL-c in Tunisian individuals, compared with those with AG/AA genotypes. BECER et al. 

(2013), found that the GG genotype individuals presented higher concentrations of TC and 

LDL-c in non-obese group and TG in obese group, compared with the ones with AG/GG 

genotypes in Turkish adults. We did not find significant differences in the association 

between leptin receptor polymorphisms and lipid concentrations, stratified by early pregnancy 

BMI during pregnancy. Considering the scarce information about these associations, 

especially during pregnancy, further studies are needed to confirm the observed lack of 

association. 

During pregnancy, many metabolic adaptations included hormonal changes are 

associated with blood lipids concentrations, specially, leptin, insulin and estrogen 

(HERRERA; ORTEGA-SENOVILLA, 2014). Our results, supported by the ICIEK et al. 

(2008) results, suggest that maternal leptin receptor polymorphisms do not seem to play a 

hole in lipid concentrations/changes during pregnancy. However, considering the scarce 
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information about these associations in the literature, further studies with lager sample sizes 

are need to confirm this lack of association.  

In conclusion, we found that women homozygote to A allele of leptin gene 

polymorphism (G2548A) presented higher rate of change per gestational week in TC and TG 

and higher concentrations of LDL-c at the second and third trimester, compared with those 

who have AG or GG genotypes. The AA genotype women also reported higher total energy 

and fat intake during pregnancy. Nevertheless, leptin gene polymorphism seems to have a 

direct effect in lipid concentrations that is not mediated (fully explained) by total fat or energy 

intake during pregnancy. We did not find significant association between leptin receptor 

polymorphism (Q223R or K109R) and lipid concentrations or dietary intake. Considering the 

frequency of the leptin polymorphism in population (about 15%) and the importance of lipid 

concentrations for maternal and fetal outcome, this study highlights the genetic role in 

maternal lipid changes and pregnancy outcome. 
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Table 1. Baseline characteristics of 154 pregnant women followed at a public health 

center in Rio de Janeiro, Brazil, 2009 - 2012.  

   n Mean (SD) 

Age (years)  154 26.8 (5.5) 

Education (years of schooling) 154 8.6 (3.0) 

Early pregnancy BMI (kg/m
2
) 154 24.9 (4.7) 

Monthly per capita family income (US $) 151 310.4 (198.4) 

  n (%) 

Parity (parturitions)    

0   59 (38.3) 

≥1  95 (61.7) 

Skin color    

White   38 (24.7) 

Mixed or Black  116 (75.3) 

Pre-pregnancy LTPA    

No  124 (81.0) 

Yes  29 (19.0) 

Smoking habit    

No   143 (92.9) 

Yes  11 (7.1) 

Abbreviations: BMI, body mass index; LTPA, leisure time physical activity; SD, standard 

deviation.    
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Table 2. Serum concentrations of maternal lipids (mg/dL) according to leptin gene polymorphism 

of women followed at a public health center in Rio de Janeiro, Brazil, 2009 - 2012. 

   Total sample  G2548A polymorphism 

  n Mean (SD)   AA   AG/GG  

Time of the 

measure    n Mean (SD)  n Mean (SD) p
1
 

Total cholesterol 

1
st
 T  154 161.6 (29.8)  16 170.8 (28.5)  138 160.5 (29.9) 0.195 

2
nd

 T  147 211.1 (38.1)  14 233.6 (38.9)  133 208.8 (37.4) 0.020 

3
rd

 T  149 225.5 (42.8)  15 246.8 (42.9)  134 223.2 (42.2) 0.042 

HDL-cholesterol 

1
st
 T  154 47.8 (8.3)  16 49.9 (8.5)  138 47.6 (8.2) 0.284 

2
nd

 T  147 57.4 (10.6)  14 61.7 (9.6)  133 57.0 (10.6) 0.112 

3
rd

 T  149 55.3 (10.4)  15 58.4 (9.9)  134 54.9 (10.4) 0.224 

LDL-cholesterol 

1
st
 T  154 97.9 (21.9)  16 104.0 (21.0)  138 97.2 (22.0) 0.236 

2
nd

 T  147 127.3 (30.2)  14 140.4 (33.4)  133 126.0 (29.6) 0.089 

3
rd

 T  149 138.7 (34.8)  15 152.3 (35.4)  134 137.2 (34.5) 0.110 

Triglycerides 

1
st
 T  154 79.4 (33.7)  16 83.8 (27.1)  138 78.9 (34.5) 0.581 

2
nd

 T  147 131.8 (50.3)  14 157.7 (48.2)  133 129.0 (50.0) 0.042 

3
rd

 T  149 157.8 (52.0)  15 180.5 (44.6)  134 155.2 (53.4) 0.080 

1
p-value refers to Student’s t test  

Abbreviations: HDL-c, high-density lipoprotein cholesterol; LDL-c, Low-density lipoprotein cholesterol; T, 

trimester; SD = standard deviation.  
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Table 3. Maternal dietary intake according to leptin gene polymorphism of women followed at a 

public health center in Rio de Janeiro, Brazil, 2009 - 2012. 

 Total sample   G2548A polymorphism 

 Mean (SD)  AA   AG/GG   

   Mean (SD)  Mean (SD) p
1
 

Daily pregnancy dietary intake       

Total energy (kcal) 2,411 (824)  2,878 (1405)  2,354 (708) 0.016 

Energy density (g/kcal) 1.5 (0.3)  1.36 (0.28)  1.17 (0.25) 0.005 

Total fat (% kcal) 25.5 (4.5)  29.1 (4.4)  25.0 (4.3) <0.001 

Total fat (g) 69.6 (31.2)  96.3 (55.7)  66.3 (25.2) <0.001 

Saturated fatty acids (% kcal) 9.0 (2.0)  10.3 (2.1)  8.9 (1.9) 0.009 

Saturated fatty acids (g) 24.8 (11.8)  34.3 (21.5)  23.6 (9.5) <0.001 

Polyunsaturated fatty acids (% kcal) 5.1 (1.3)  5.5 (1.0)  5.0 (1.3) 0.201 

Polyunsaturated  fatty acids (g) 13.8 (6.3)  17.8 (9.7)  13.3 (5.6) 0.007 

Monounsaturated fatty acids (% kcal) 7.8 (1.4)  9.1 (1.4)  7.6 (1.4) <0.001 

Monounsaturated (g) 21.3 (9.5)  29.8 (16.6)  20.2 (7.7) <0.001 

1
p-value refers to linear regression model.  

Note: Daily pregnancy dietary intake models were adjusted for pre-pregnancy BMI and years of schooling.  

Sample size: 147 (AA=16; AG/GG=131). 

Abbreviations: SD, standard deviation
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Table 4. Linear mixed-effect models between leptin gene polymorphism and lipid concentrations 

(mg/dL) during pregnancy of 154 women followed at a public health center in Rio de Janeiro, 

Brazil, 2009 - 2012. 

 Model 1  Model
 
2  Model 3 

 β1 (95% CI) p
2
  β1 (95% CI) p

2
  β1 (95% CI) p

2
 

Total cholesterol 

LEP G2548A 4.8 (-10.8; 20.5) 0.543  6.9 (-8.3; 22.2) 0.373  6.9 (-9.0; 22.8) 0.397 

Gestational age (weeks) 6.3 (5.4; 7.3) <0.001  6.3 (5.4; 7.2) <0.001  6.3 (5.4; 7.3) <0.001 

Interaction term         

G2548A#Gestational age 0.6 (-0.1; 1.4) 0.081  0.7 (-0.1; 1.4) 0.083  0.7 (-0.06; 1.4) 0.069 

LDL-cholesterol 

LEP G2548A 3.6 (-7.9; 15.1) 0.536  4.9 (-6.4; 16.2) 0.393  5.2 (-6.6; 17.0) 0.385 

Gestational age (weeks) 3.4 (2.6; 4.2) <0.001  3.4 (2.6; 4.1) <0.001  3.4 (2.6; 4.2) <0.001 

Interaction term         

G2548A#Gestational age 0.4 (-0.2; 1.0) 0.245  0.4 (-0.3; 1.0) 0.249  0.4 (-0.2; 1.0) 0.232 

HDL-cholesterol 

LEP G2548A 2.0 (-3.1; 7.1) 0.436  1.8 (-3.2; 6.7) 0.487  1.9 (-3.3; 7.0) 0.479 

Gestational age (weeks) 2.0 (1.7; 2.3) <0.001  2.0 (1.6; 2.3) <0.001  2.0 (1.6; 2.3) <0.001 

Interaction term         

G2548A#Gestational age 0.1 (-0.1; 0.3) 0.570  0.1 (-0.1; 0.3) 0.545  0.1 (-0.1; 0.3) 0.448 

Triglycerides 

LEP G2548A -5.0 (-24.7; 14.7) 0.619  1.7 (-17.5; 20.9) 0.863  0.6 (-19.9; 21.1) 0.956 

Gestational age (weeks) 3.5 (3.2; 3.8) <0.001  3.5 (3.2; 3.8) <0.001  3.5 (3.2; 3.8) <0.001 

Interaction term         

G2548A#Gestational age 1.1 (0.2; 2.1) 0.022  1.1 (0.2; 2.1) 0.024  1.1 (0.1; 2.1) 0.026 

1
β = linear mixed-effect coefficient. 

2
p-value refers to maximum likelihood estimator. 

Note: Model 1 was adjusted for the interaction between leptin gene polymorphism and gestational week; Model 2 was 

additionally adjusted for pre-pregnancy BMI, years of schooling and pre-pregnancy leisure time physical activity; 

Model 3 further included total fat and energy intake.   

Abbreviations: CI, confidence interval; HDL-c, high-density lipoprotein cholesterol; LDL-c, Low-density lipoprotein 

cholesterol.    
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Figure 1. Longitudinal change in total cholesterol (a), LDL-cholesterol (b), HDL-

cholesterol (c) and Triglycerides (d) during pregnancy according to genotype of leptin 

gene polymorphism (G2548A) in 154 women followed at a public health center in Rio 

de Janeiro, Brazil, 2009 - 2012. 

Note: p-value refers to maximum likelihood estimator. β= linear mixed-effect coefficient (95% 

confidence interval). a) AG/GG: β=6.2 (5.2; 7.3); p<0.001; AA: β=7.8 (4.9; 10.7); p<0.001. b) AG/GG: 

β=3.4 (2.6; 4.2); p<0.001; AA: β=3.6 (1.4; 5.8); p=0.002. c) AG/GG: β=1.9 (1.6; 2.3); p<0.001; AA: 

β=2.8 (1.9; 3.7); p<0.001. d) AG/GG: β=4.5 (3.0; 6.0); p<0.001; AA: β=8.4 (3.9; 12.9); p<0.001. 

Abbreviations: SNP, single nucleotide polymorphism; HDL, high-density lipoprotein; LDL, Low-

density lipoprotein cholesterol. 

a) 

b) 

c) 

d) 
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Supplemental Table 1. The leptin gene and leptin receptor polymorphism genotypes 

and allele frequency in women followed at a public health Center in Rio de Janeiro, 

Brazil, 2009–2012. 

G2548A  Q223R  K109R 

 n %   n %   n % 

GG 72 46.8  GG 44 28.6  AA 90 60.4 

AG 66 42.9  AG 69 44.8  AG 47 31.8 

AA 16 10.4  AA 41 26.6  GG 11 7.4 

           

G-allele  210 68.2  G-allele  157 51.0  G-allele  69 23.3 

A-allele 98 31.8  A-allele 151 49.0  A-allele 227 76.7 

 p
1
 0.879   p

1
 0.199   p

1
 0.174 

1
p-value refers to the qui-squared test (Hardy–Weinberg equilibrium test) 
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Supplemental Table 2. Comparison of baseline characteristics of the study population 

according to genetic evaluation status.  

    Study participants   

 
Total  

(n=235) 

 Without genetic 

evaluation (n=81) 

With genetic 

evaluation (n=154) 
 

 Mean (SD)  Mean (SD) Mean (SD) p
1
 

Age (years) 26.6 (5.2)  26.1 (5.0) 26.8 (5.5) 0.305 

Education (years) 8.7 (2.9)  8.9 (2.7) 8.6 (3.0) 0.428 

Early pregnancy BMI (kg/m²) 25.1 (4.8)  25.0 (4.7) 25.3 (4.9) 0.683 

Total cholesterol
 
(mg/dL) 161.5 (28.3)  161.5 (25.5) 161.6 (29.8) 0.960 

LDL-cholesterol (mg/dL) 97.2 (21.5)  95.9 (20.8) 97.9 (21.9) 0.496 

HDL-cholesterol (mg/dL) 48.2 (8.7)  48.9 (9.3) 47.8 (8.3) 0.346 

Triglycerides (mg/dL) 80.6 (32.6)  82.8 (30.4) 79.4 (33.7) 0.440 

      

 n (%)  n (%) n (%) p
2
 

Skin color
 
         

White 63 (26.8)  25 (30.9) 38 (24.7)  

Mixed and Black 172 (73.2)  56 (69.1) 116 (75.3) 0.309 

Smoking habit         

No 219 (93.2)  76 (93.8) 143 (92.9)  

Yes 16 (6.8)  5 (6.2) 11 (7.1) 0.779 

Pre-pregnancy LTPA        

No 174 (74.7)  51 (63.0) 123 (80.9)  

Yes 59 (25.3)  30 (37.0) 29 (19.1) 0.003 

Parity (parturitions)      

0 91 (38.7)  32 (39.5) 59 (38.3)  

≥1 144 (61.3)  49 (60.5) 95 (61.7) 0.858 

1
p-value refers to Student's t test; 

2
p-value refers to qui-squared test.  

Abbreviations: BMI, body mass index; LTPA, leisure time physical activity; HDL, high-density 

lipoprotein; LDL, low-density lipoprotein; SD = Standard Deviation.  
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Supplemental Table 3. Maternal lipid concentrations (mg/dL) according to leptin receptor polymorphisms (Q223R and K109R).  

 Total sample       

 n Mean (SD)  Q223R   K109R  

    AA/AG GG     AA   AG/GG   

    n Mean (SD) n Mean (SD) p
1
  n Mean (SD) n Mean (SD) p

1
 

Total cholesterol 

1
st
 T  154 161.6 (29.8)  110 163.2 (29.5) 41 157.9 (29.8) 0.314  90 160.0 (31.3) 58 162.0 (27.9) 0.693 

2
nd

 T 147 211.1 (38.1)  106 210.0 (39.2) 41 211.7 (35.6) 0.816  88 207.4 (37.8) 53 214.1 (39.2) 0.317 

3
rd

 T  149 225.5 (42.8)  109 226.2 (41.7) 40 226.2 (46.6) 0.829  87 221.8 (42.5) 56 229.9 (45.4) 0.278 

HDL-cholesterol  

1
st
 T  154 47.8 (8.3)  110 48.7 (7.8) 46 46.0 (9.0) 0.067  90 48.4 (8.3) 58 46.4 (8.3) 0.145 

2
nd

 T 147 57.4 (10.6)  106 57.4 (10.5) 41 57.7 (11.0) 0.885  88 57.4 (10.6) 53 56.6 (10.8) 0.680 

3
rd

 T  149 55.3 (10.4)  109 55.2 (9.3) 40 56.2 (13.1) 0.609  87 55.2 (10.5) 56 55.2 (10.9) 0.979 

LDL-cholesterol 

1
st
 T  154 97.9 (21.9)  110 98.5 (22.0) 44 96.2 (21.3) 0.557  90 96.3 (22.9) 58 99.2 (20.9) 0.438 

2
nd

 T 147 127.3 (30.2)  106 126.3 (31.2) 41 127.4 (27.6) 0.840  88 124.7 (29.8) 53 129.3 (31.7) 0.340 

3
rd

 T  149 138.7 (34.8)  109 137.9 (34.6) 40 138.2 (36.3) 0.959  87 136.4 (35.1) 56 141.7 (36.5) 0.393 

Triglycerides  

1
st
 T  154 79.4 (33.7)  110 80.0 (29.5) 44 78.3 (42.5) 0.779  90 76.1 (29.1) 58 81.9 (39.7) 0.307 

2
nd

 T 147 131.8 (50.3)  106 131.8 (46.8) 41 133.0 (58.6) 0.896  88 126.5 (48.0) 53 139.4 (54.2) 0.142 

3
rd

 T  149 157.8 (52.0)  109 157.0 (46.0) 40 159.0 (69.5) 0.841  87 151.0 (49.7) 56 165.2 (56.9) 0.116 

1
p-value refers to Student’s t test. 

Abbreviations: HDL-c, high-density lipoprotein cholesterol; LDL-c, Low-density lipoprotein cholesterol; T, trimester. 
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Resumo 

Introdução: Pouco se sabe sobre a relação entre a variação das concentrações maternas de 

lipídios, leptina e adiponectina durante a gestação e o peso ao nascer (PN). Assim, o objetivo do 

estudo foi avaliar a associação das concentrações maternas de lipídios, leptina e adiponectina 

durante a gestação com o nascimento de recém nascidos grandes-para-idade-gestacional (GIG) e 

o escore-z de PN. Métodos: Trata-se de uma coorte prospectiva que acompanhou 199 mulheres 

durante a gestação no Rio de Janeiro, Brasil. As análises estatísticas incluíram regressão logística 

e linear múltipla. Resultados: Observou-se que 36 mulheres tiveram recém nascidos GIG e 11 

pequenos-para-a-idade-gestacional. A variação das concentrações de HDL-c por semana 

gestacional associou-se inversamente com o escore-z de PN (β=-1,99; p=0,003) e o nascimento 

de crianças GIG (OR=0,02; p=0,043). As concentrações de log leptina no início da gestação 

associaram-se diretamente com recém nascidos GIG (OR=3,92; p=0,025). A variação do LDL-c 

associou-se de forma direta ao escore-z de PN (β=0,31; p=0,004). As concentrações maternas de 

triglicerídeos e adiponectina não se associaram significativamente ao escore-z de PN ou o 

nascimento de GIG. Conclusão: Maiores concentrações de leptina no início da gestação e menor 

variação de HDL-c por semana gestacional associaram-se a maior chance de recém nascidos 

GIG. Esses biomarcadores maternos são importantes para o crescimento fetal e podem ser 

utilizados na atenção pré-natal como uma estratégia adicional para rastrear mulheres em risco de 

crescimento fetal inadequado.   

 

Palavras-chave: LDL-colesterol; HDL-colesterol; Leptina, Adiponectina; Peso ao nascer. 
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Abstract 

Background: The change in maternal lipid, leptin and adiponectin concentrations during 

pregnancy and infant birth weight (BW) is still poorly characterized. Thus, the aim of the study 

was to evaluate the association of maternal lipids, leptin and adiponectin throughout pregnancy 

with large-for-gestational-age (LGA) births and BW z-score. Methods: A prospective cohort of 

199 mothers was followed during pregnancy in Rio de Janeiro, Brazil. The statistical analyses 

comprised multiple logistic and linear regression. Results: Women delivered 36 LGA and 11 

small-for-gestational-age newborns. HDL-c rate of change throughout pregnancy was negatively 

associated with BW z-score (β=-1.99; p=0.003) and the delivery of a LGA newborn (OR=0.02; 

p=0.043). Pregnancy baseline concentration of log leptin was positively associated (OR=3.92; 

p=0.025) with LGA births. LDL-c rate of change throughout pregnancy was positively associated 

with BW z-score (β=0.31; p=0.004). Log triglycerides and log adiponectin were not significantly 

associated with BW z-score or LGA birth. Conclusion: A higher log leptin pregnancy baseline 

concentration and a lower HDL-c rate of change during pregnancy were associated with higher 

odds of having a LGA newborn. These maternal biomarkers are important to foetal growth and 

could be used in prenatal care as an additional strategy to screen women at risk of inadequate 

BW. 

 

Keywords: LDL-cholesterol; HDL-cholesterol; Leptin, Adiponectin; Birth weight. 
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Introduction 

Birth weight (BW) has been associated with several adverse outcomes, both early and late 

in life. High BW has been associated with caesarean section, obesity and diabetes later in life 

(ERIKSSON et al., 2001; HERMANN et al., 2010). BW is influenced by maternal dietary intake, 

nutritional status, height, biological markers, gestational age at delivery, smoking habits and 

socioeconomic and demographic characteristics (ORSKOU et al., 2003; GAO et al., 2006; EMET 

et al., 2013; WEN et al., 2013; JOHNSSON et al., 2015; AVCI et al., 2015). 

Maternal serum cholesterol (HDL-c and LDL-c) is transported across the placenta 

(PALINSKI, 2009; BAARDMAN et al., 2012; BAARDMAN et al., 2013). It is suggested that 

although the foetal liver synthesizes most foetal cholesterol, maternal cholesterol is crucial in 

providing cholesterol to the foetus, especially during early pregnancy (BAARDMAN et al., 2012; 

BAARDMAN et al., 2013). Experimental studies indicate that maternal cholesterol affects foetal 

sterol metabolism and the metabolic functions of extra embryonic foetal tissues, impacting foetal 

development (MCCONIHAY et al., 2000; MCCONIHAY; HORN; WOOLLETT, 2001). Positive 

associations have been reported between maternal triglycerides (TG) and BW, especially in 

pregnancies complicated by gestational diabetes, and negative associations have been reported 

between HDL-c and BW (MISRA; TRUDEAU; PERNI, 2011; EMET et al., 2013; WHYTE et 

al., 2013; KULKARNI et al., 2014). However, some studies have failed to find significant 

associations. Thus, there is no consensus regarding which lipid fractions are involved and how 

pregnancy-related changes in lipids may influence BW (MISRA et al., 2011; RETNAKARAN et 

al., 2012; EMET et al., 2013).  

 Maternal adiposity is also an important predictor of BW (LAIN; CATALANO, 2007). 

Maternal blood concentrations of fat-derived hormones, such as leptin and adiponectin, 

significantly change during pregnancy (HAUGUEL-DE MOUZON; LEPERCQ; CATALANO, 

2006; LAIN; CATALANO, 2007). However, although an increase in leptin and a decrease in 

adiponectin concentrations are expected, studies have reported that women experience different 

rates of change of adipokines during pregnancy depending on pre-pregnancy body mass index 

(BMI) (HAGHIAC et al., 2014; FRANCO-SENA et al., 2015; LEPSCH et al., 2016). In this way, 

the pregnancy change in adipokines could be a potential mechanism linking maternal adiposity to 

foetal weight gain. Based on these assumptions, associations between maternal leptin and 
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adiponectin concentrations and BW have been investigated, but reports are still contradictory 

(RETNAKARAN et al., 2012; SHROFF et al., 2013). 

Thus, considering the importance of foetal development and subsequent BW for health in 

early and late life and the lack of consensus regarding the associations between maternal lipids, 

leptin and adiponectin and BW, the aim of this study was to evaluate the association of maternal 

lipid, leptin and adiponectin concentrations throughout pregnancy with BW z-score and the 

prevalence of large-for-gestational-age (LGA) births.  

 

Methods 

Setting and participants 

We conducted a prospective cohort study in pregnant women at a municipal health centre 

in Rio de Janeiro, Brazil from November 2009 to June 2012. Eligibility criteria were: age 

between 20 to 40 years and pregnancy between 5 and 13 completed weeks of gestation, with no 

known chronic non-communicable diseases (except obesity).  

 Women were studied at three time points during pregnancy: weeks 5-13 [median (IQR) = 

9.4 (7.8; 11.3)], 20-26 [median (IQR) = 23.4 (22.1; 24.4)], and 30-36 [median (IQR) = 31.8 

(30.4; 33.8)] and at a fourth visit between 30 and 45 days post-partum. A total of 322 women 

were invited to participate and 299 were enrolled in the study. After baseline clinical evaluation 

50 women were excluded for the following reasons: a confirmed pre-pregnancy diagnosis of 

chronic non-communicable diseases, including women with fasting glucose values ≥126 mg/dL 

at the 1
st
 trimester (n=12); the presence of infectious or parasitic diseases (n = 9); twin 

pregnancy (n=4); and miscarriage (n=25). We further excluded women with missing values for 

BW or gestational age at birth (n=24), with baseline underweight (BMI <18.5 kg/m²; n=4) and 

women with no lipid measurements at the first trimester (n=22). The baseline sample comprised 

199 pregnant women. Thirteen women reported a diagnosis of GDM during pregnancy (6.5%), 

and two developed hypertension (>140 and/or >90 mmHg systolic and diastolic respectively) 

during pregnancy. 

 

Measurements 

BW (g) was obtained from the child vaccination booklet at the post-partum interview. We 

also evaluated BW z-score for gestational age and sex according to the international foetal and 
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newborn growth consortium for the 21
st
 Century (Intergrowth-21

st
) curves (VILLAR et al., 

2014). We classified newborns as LGA when the BW, according to the gestational age and sex-

specific Intergrowth-21
st 

curves, was above the 90
th

 percentile and as small-for-gestational-age 

(SGA) when it was below the 10
th

 percentile.  

The gestational age was calculated based on data from the first ultrasonography 

examination if it was performed prior to 24 weeks of gestation (n=189; 95.0%). In cases where 

this measure was unavailable, the date of the last menstrual period was used (n=10; 5.0%). The 

gestational age at delivery was calculated based on the date of birth reported at the post-partum 

visit. 

During each trimester of pregnancy, a nurse technician collected two fasting blood 

samples (2.5 mL) from each woman in vacutainer tubes containing EDTA and separator gel. The 

samples were centrifuged (5 minutes, 5031g), and the serum and plasma were immediately 

stored at -80º C. 

 Serum samples were analysed at the Faculty of Pharmacy Clinical Analysis Laboratory 

(Rio de Janeiro Federal University) for total cholesterol (TC; mg/dL), HDL-c (mg/dL) and TG 

(mg/dL) by using the enzymatic colorimetric method and an automated analyser 

(Labmaxplenno®, LabtestDiagnóstica, Minas Gerais, Brazil) and commercial kits 

(LabtestDiagnóstica). LDL-c (mg/dL) was calculated as follows: TC - HDL-c - 

(TG/5)(FRIEDEWALD; LEVY; FREDRICKSON, 1972). 

 Plasma leptin (ng/mL) and total adiponectin (µg/mL) concentrations were measured 

during the three pregnancy trimesters using commercial ELISA kits (Millipore, St. Charles, 

Missouri, USA), with sensitivities of 0.50 ng/dL and 0.78 µg/mL, respectively.  

 Maternal characteristics recorded at baseline included age (years), monthly per capita 

family income (US$), education (years), current smoking habits (no or yes), alcohol consumption 

(no or yes), parity (0 or ≥ 1 parturitions), and pre-pregnancy leisure time physical activity (LTPA; 

no or yes). The sex of the newborn (male or female) was reported in the post-partum 

questionnaire. 

Maternal body weight (kg) was obtained using a digital scale (Filizzola PL 150, 

FilizzolaLtda, Brazil). Height was measured twice, using a portable stadiometer at baseline 

(Seca Ltd., Hamburgo, Germany). Early pregnancy BMI [weight (kg)/height (m)
2
] was 

calculated based on first trimester weight and height. The cut-off point proposed by the Institute 
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of Medicine (IOM, 2009) was used to classify the women during early pregnancy as normal 

weight (18.5 to 24.9 kg/m
2
) or as overweight/obese (≥25.0 kg/m

2
). Anthropometric measures 

were collected according to standardized procedures and performed by trained interviewers 

(LOHMAN; ROCHE; MARTORELL, 1988).  

Gestational weight gain (GWG; kg) was calculated as the difference between the last 

weight measured before delivery (mean gestational age = 37.9 weeks; SD=2.3) and the first 

trimester weight (mean gestational age = 9.6 weeks; SD=2.2). 

Fasting glucose (mg/dL) was measured in all pregnancy trimesters using the glucose 

oxidase-peroxidase enzymatic colorimetric method and a Wiener Lab kit (Rosario, Argentina).  

Total energy intake was assessed using a semi-quantitative food frequency questionnaire 

(FFQ) validated for the adult population of Rio de Janeiro (SICHIERI; EVERHART, 1998). The 

FFQ was composed of 82 food items, eight frequency options and household measure portion 

options. The FFQ was administered at the first gestational trimester (5–13 weeks of gestation) 

and referred to food intake 6 months prior to pregnancy. For statistical analysis, frequency 

options were transformed into daily frequencies and household measures into grams (g) or 

milliliters (ml) (PINHEIRO et al., 2004). The daily amount consumed (g or ml/day) of each food 

item was obtained by multiplying the daily frequency (3x/day; 2 to 3x/day; 1x/day; 5 to 

6x/week; 2 to 4x/week; 1x/week; 1 a 3x/month and never or almost never) per portion size. The 

Brazilian Food Composition Table (TACO) (NEPA–UNICAMP, 2011) was used as the main 

database to determine food nutritional composition and The National Nutrient Database for 

Standard Reference provided by the United States Department of Agriculture (USDA, 2011) was 

considered as a secondary option when a food item was not available in the TACO database. 

 

Ethics  

 The research ethics committee of the Municipal Secretary of Health of Rio de Janeiro 

Municipality (Protocol number: 0139.0.314.000-09, approved on 13 August 2009) approved the 

study protocol. All participants signed a consent agreement, which was obtained freely and 

spontaneously, after all necessary clarifications had been provided. All ethical procedures of this 

study involving human beings followed the Brazilian Resolution 196/96. 
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Statistical analysis 

General characteristics of the sample were described as the means and standard deviations 

(SD) for continuous variables and proportions (%) for categorical variables. Student's unpaired t 

test was used to compare means, and the chi-square test was used for proportions. The mean 

variation (SD) between the first and the third trimester biomarkers values was calculated. 

To evaluate the association between biomarker changes during pregnancy and BW z-

scores and LGA, we used a two-stage method. (1) We constructed a linear mixed-effect model 

(LME) for each exposure (maternal lipids, leptin and adiponectin) including gestational age at 

sampling as fixed and random effects and estimated the best linear unbiased prediction (BLUP) 

of random coefficients. The predicted intercept refers to the mean lipid, leptin or adiponectin 

exposure level, i.e., the biomarker concentrations when the gestational age was zero, and was 

labelled as the pregnancy baseline concentration. The predicted slope refers to the rate in 

concentration changes per gestational age during pregnancy. (2) The BLUP predicted intercept 

and slope were simultaneously included as continuous predictors in linear and logistic regression 

models having BW z-score and LGA as outcomes, respectively. This approach considers that 

repeated measures are correlated and estimates time trends of exposure even for women with 

missing values across pregnancy, increasing the power of the analysis (CHEN et al., 2015). 

Since the LME model assumes that the dependent variable is normally distributed, we have log 

transformed variables with skewed distribution (TG, leptin and adiponectin).  

The modeling process was performed in three steps. We constructed three linear (outcome: 

BW z-score) and three logistic (outcome: LGA) regression models to test the association between 

maternal biomarkers (lipids, leptin and adiponectin) and BW z-score or LGA births, reporting the 

regression coefficient (β) and odds ratio (OR), respectively, and their 95% confidence intervals 

(95% CI). In the first models, lipids, leptin and adiponectin intercept and slope variables were 

included together in the same model. The second models were additionally adjusted for age 

(years), education (years of schooling), pre-pregnancy LTPA (no/yes), smoking habit (no/yes), 

parity (number of parturitions), total pre-pregnancy energy intake (kcal/day), fasting glucose 

(mg/dL) and GWG (kg). In the third models, the early pregnancy BMI variable was added. We 

also tested if there was an interaction between maternal BMI and lipids, leptin or adiponectin on 

BW z-score and LGA births. The adjustment variables were chosen based on the biological 

plausibility of the association. 
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Since the models were adjusted for variables that could be correlated with each other, we 

tested the correlation between them. Variables with strong correlations (Pearson or Spearman 

coefficient ≥0.7) were candidates to be excluded. The TC was not included in the fully adjusted 

models due to its strong correlation with HDL-c and LDL-c. 

We further investigated the occurrence of multicollinearity in the full models using the 

variance inflation factor. We predicted residuals and fitted values of the outcomes for our final 

models. We checked normality of the residuals and constructed two-way scatter plots between 

the residuals and predicted values of BW to detect outlying observations and to check the 

assumption of constant variability of outcomes across values of exposure (homoscedasticity) and 

scatter patterns of the residuals (PAGANO; GAUVREAU, 2000). 

Effect plots were created to present the longitudinal prediction of maternal biomarker 

changes during pregnancy for the total sample and according to BW categories [SGA or 

adequate-for-gestational-age (AGA) vs. LGA].  In these plots, the longitudinal prediction and 

95% CI (black line and shaded area, respectively) represent the effect of gestational age and 

quadratic gestational age, when applicable, on maternal lipids, leptin and adiponectin. The effect 

plots were adjusted for age, education, smoking habit, pre-pregnancy LTPA, pre-pregnancy 

energy intake, glycaemia, parity, early pregnancy BMI, and gestational weight gain, but no 

adjustments were made for multiple comparisons. 

Statistical analyses were performed using Stata Data Analysis and Statistical Software 

(STATA) version 12.0 (Stata Corp., College Station, Texas, USA). Values were considered 

statistically significant when the p-value was lower than 0.05. 

 

Results 

We evaluated data from 199, 178 and 180 women during the first, second and third 

gestational trimesters, respectively (9.5% were lost to follow-up). A total of 36 (18.1%) women 

delivered LGA newborns, whereas 11 were small-for-gestational-age (SGA, 5.5%). The mean 

gestational age at delivery was 38.8 (SD: 1.7) weeks (data not shown in tables).  

Women had a mean age of 26.8 (SD: 5.5) years and an early pregnancy BMI of 25.4 (SD: 

4.6) kg/m² at the study baseline. The mean lipid concentrations significantly increased throughout 

pregnancy: HDL-c by 15.9% (mean increase: 6.9 mg/dL; SD: 8.7); LDL-c by 43.4% (mean 

increase: 40.1 mg/dL; SD: 26.4); and TC by 40.5% (mean increase: 63.0 mg/dL; SD: 32.0). The 
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highest mean percentage increase was observed for TG concentration, 114.8% (mean increase: 

79.9 mg/dL; SD: 40.8). Women who delivered LGA newborns presented higher means of early 

pregnancy BMI (27.0 vs. 25.3 kg/m²; p=0.042), second trimester glycaemia (82.0 vs. 78.3 mg/dL; 

p=0.049) and first trimester leptin concentrations (27.7 vs. 19.6 ng/dL; p=0.001), as well as lower 

third trimester adiponectin concentrations (4.6 vs. 6.3 µg/mL; p=0.045) compared with those who 

delivered appropriate-for-gestational-age (AGA) newborns (Table 1). 

Seventy-six (40.4%) women were classified as overweight or obese, 12 (6.0%) smoked 

during the first trimester, and 112 (56.3%) reported >8 years of schooling. We observed a higher 

frequency of LGA births among women with early pregnancy overweight or obesity (55.9%) 

compared to those with normal weight (38.2%) (Table 2). 

Figures 1 to 6 present longitudinal changes in the maternal biomarkers stratified 

according to BW category. The analyses revealed that the HDL-c rate of change per gestational 

week was significantly lower in the LGA group compared to the AGA and SGA groups (Figure 

1). We did not observe significant differences in longitudinal changes of LDL-c (Figure 2), TC 

(Figure 3), TG (Figure 4), leptin (Figure 5) or adiponectin (Figure 6) between BW groups. 

However, women who delivered LGA newborns presented higher early pregnancy leptin 

concentrations compared with those who delivered AGA or SGA newborns (Figure 5). 

Mean BW z-scores tended to be higher in women who practiced LTPA before pregnancy 

than in those who did not (0.52 vs. 0.25; p=0.119), with one or more parturitions than in 

nulliparous (0.42 vs. 0.14; p=0.072), and in women with overweight/obesity than in those with a 

normal weight at early pregnancy (0.48 vs. 0.22; p=0.103) (Table 3).  

HDL-c rate of change during pregnancy was negatively associated with LGA birth (slope 

OR=0.01; 95%CI: 0.0002 to 0.29; p=0.009), while pregnancy baseline concentrations of log 

leptin were positively associated with LGA birth (intercept OR=3.88; 95%CI: 1.49 to 10.09; 

p=0.005) (Table 4). The association between HDL-c (rate of change/slope OR=0.02; 95%CI: 

0.0003 to 0.88; p=0.043) and log leptin (pregnancy baseline concentrations/intercept OR=3.92; 

95%CI: 1.18 to 12.95; p=0.025) with LGA births persisted even in the fully adjusted model 

(Table 4, model 3).  

LDL-c rate of change per gestational week during pregnancy (slope) was positively 

associated with BW z-score (β=0.31; 95%CI: 0.10 to 0.52; p=0.004), whereas HDL-c rate of 

change was negatively associated with BW z-score (β=-1.99; 95%CI: -3.30 to -0.68; p=0.003), 
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even after adjustments. The pregnancy baseline log leptin concentrations were directly associated 

with BW z-scores after adjustment for confounders (β=0.43; 95%CI: 0.10 to 0.75; p=0.010), but 

the associations were no longer significant after inclusion of early pregnancy BMI in the model 

(0.19; 95%CI:-0.18 to 0.56; p=0.306) (Table 5). The log TG and log adiponectin pregnancy 

baseline concentrations and rates of change during pregnancy were not significantly associated 

with BW z-score or LGA birth (Tables 4 and 5). 

We did not find significant interactions between maternal BMI and lipids, leptin or 

adiponectin on BW z-score or LGA births in crude or adjusted models (data not shown in tables).  

 

Discussion 

 This study has two main findings. First, the HDL-c rate of change during pregnancy was 

negatively associated with BW z-score and the delivery of LGA newborns, whereas the 

pregnancy baseline log leptin concentrations, but not the rate of change, were positively 

associated with these outcomes. Secondly, the LDL-c rate of change over time was positively 

associated with BW z-score. We did not observe significant associations between gestational 

changes of log TG and log adiponectin and BW z-score or LGA births in the adjusted models. 

Moreover, BMI was not an effect modifier of the associations of lipids and leptin with BW z-

score and LGA births in our sample. 

 One limitation of this study was the lack of an oral glucose tolerance test to diagnose 

gestational diabetes mellitus (GDM), which is strongly associated with BW (WENDLAND et al., 

2012; MITANCHEZ; BURGUET; SIMEONI, 2014; LINDSAY et al., 2015). Thirteen women 

reported a diagnosis of GDM during pregnancy (6.4%). We compared the analyses with and 

without these women and found no significant changes in the results. Furthermore, all the 

adjusted models were controlled for fasting glucose. Multiple regression models were 

additionally adjusted for other established confounders such as early pregnancy BMI, GWG and 

smoking habit (ORSKOU et al., 2003; GAO et al., 2006; AVCI et al., 2015; FARIAS et al., 

2015). A large number of statistical comparisons were carried out, but no adjustments were made 

for multiple comparisons. This is also a limitation of our study, as it inflates the likelihood of 

Type I errors. The small number of cases of LGA can be considered another limitation of the 

study. However, even with a modest sample size, we were able to find statistically significant 

associations, indicating a stronger relationship between lipids and log leptin and BW z-
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score/LGA. We only measured total adiponectin in our study. Therefore, the lack of information 

regarding the high-molecular-weight (HMW) adiponectin, which is the form that has been 

reported as more strongly correlated to many outcomes such as diabetes and cardiovascular 

disease (WAKI et al., 2003; WHITEHEAD et al., 2006; ONG et al., 2007), limits our conclusions 

regarding the effect of adiponectin in BW. The measurement of lipid, leptin and adiponectin 

concentrations during all three trimesters of pregnancy is a strength of this study. Furthermore, 

BW z-score and LGA were calculated using a population-based international growth curve that 

has evaluated 20,486 women and their newborns in eight geographically defined urban 

populations, including Brazil (VILLAR et al., 2014). The study design enabled us to better 

understand the relationship between the metabolic changes in maternal biomarkers and infant 

BW. The use of a two-stage procedure (CHEN et al., 2015) to model the association between 

time-dependent exposures and a non-time-varying outcome was also a strength of this study. This 

procedure considers that the repeated measures are correlated, accounts for different rates of 

change in the exposures and uses their longitudinal predictions to evaluate the association with 

the outcome.  

 The HDL-c rate of change during pregnancy was inversely associated with BW z-score 

and the delivery of LGA newborns. In a case-control study, KRAMER et al. (2013) also found 

that HDL-c concentrations were inversely associated with BW, i.e., women who delivered SGA 

infants had higher concentrations of HDL-c compared to women who delivered AGA infants. 

MISRA et al. (2011) evaluated the association between HDL-c concentrations at 10-14, 16-20, 

22-26 and 32-36 gestational weeks and BW in 143 American women stratified for pre-pregnancy 

BMI. The authors found an inverse and statistically significant association at all time points, but 

only in overweight/obese women. MISRA et al. (2011) also tested the influence of time-

dependent changes in maternal serum HDL-c on BW and concluded that the trajectory of HDL-c 

change over time was not significantly associated with BW in any BMI category. 

 In our theoretical model, maternal BMI was considered a possible confounder of the 

relation between maternal biomarkers (lipids, leptin and adiponectin) and BW since BMI is 

associated with both exposures and outcome. Previous publications also tested BMI as an effect 

modifier of the relation between maternal lipids and BW (MISRA et al., 2011). To test if BMI 

had the same effect in our sample, we carried out regression models including interaction terms 

between lipids, leptin and adiponectin (intercept and slope) with early pregnancy BMI. In 
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contrast to MISRA et al. (2011), we did not find significant interactions in crude or adjusted 

models between BMI with any of the maternal biomarkers on BW. The difference observed 

between the two studies can be attributed to BW classifications and the statistical procedure 

adopted. 

We observed that the rate of maternal LDL-c change during pregnancy was positively 

associated with BW z-score. Although some previous studies did not report this association 

(MISRA et al., 2011; RETNAKARAN et al., 2012; EMET et al., 2013), PECKS et al. (2013) 

found that the mean LDL-c concentrations were lower in mothers of term (n=5) and preterm 

(n=10) intrauterine growth restricted newborns compared with term (n=5) and preterm (n=10) 

controls, respectively. The association reached statistical significance only between preterm 

groups. MERZOUK et al. (2000) found that obese women who gave birth to macrosomic 

newborns had significantly higher concentrations of LDL-c than those who delivered newborns 

with a healthy weight.  

 We performed additional analyses to understand if the results of the present study 

remained the same when only the AGA subsample was considered. When LGA and SGA cases 

were simultaneously removed from the analysis, LDL-c and HDL-c lost the significant 

association with BW z-score. However, when only SGA cases were removed, HDL-c remained 

significantly associated. When LGA cases were excluded only LDL-c remained significantly 

associated with BW z-score. These analyses revealed that the associations between lipids and 

BW z-score were partially driven by the extremes of the BW distribution. 

Cholesterol is essential for foetal development; it is part of cell membranes, necessary for 

activation of various signalling pathways and a precursor of steroid hormones. Although most of 

foetal cholesterol is endogenously obtained by de novo synthesis in the liver, there is evidence 

that maternal cholesterol (exogenous source) crosses the placenta and is important for foetal 

growth and impacts metabolic function of extraembryonic foetal tissues (WOOLLETT, 2011; 

BAARDMAN et al., 2013). Little is known about the biological mechanism by which maternal 

cholesterol affects BW, but it seems to include altered sterol hormone metabolism and impaired 

cell cycle and signalling of growth factors (including insulin) and is indirectly by affecting 

placental transport of nutrients (MCCONIHAY et al., 2000; MCCONIHAY et al., 2001; 

WOOLLETT, 2011). This mechanism may be involved in the positive association between LDL-

c and BW; however, it does not fully explain the inverse association between HDL-c and BW and 
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LGA. We suppose that it may also be related to its antioxidant and anti-inflammatory properties 

(ANSELL et al., 2005). 

 We did not find significant associations between maternal serum concentrations of TG 

and BW or LGA births, in line with results from RETNAKARAN et al. (2012) and CRUME et 

al. (2015). TG concentrations are known to affect foetal growth in women who have gestational 

diabetes (SCHAEFER-GRAF et al., 2008; WHYTE et al., 2013); however, in studies with non-

diabetic women, it seems not to have the same impact on BW (SCHAEFER-GRAF et al., 2011).  

We found a positive association between log leptin pregnancy baseline concentrations 

(intercept) and LGA births and no association between log leptin rate of change during pregnancy 

and BW z-score or LGA. Experimental studies have indicated a role of leptin in the regulation of 

the transfer of amino acids and lipids through the placenta (LAGER; POWELL, 2012; 

MOUSIOLIS et al., 2012); however, the literature remains contradictory, and there is no 

consensus regarding the association between leptin concentrations and infant BW in humans. Our 

findings are in line with a study by SHROFF et al. (2013), which evaluated 1,304 American 

women and found that those who delivered LGA neonates had higher leptin concentrations than 

women who delivered term AGA neonates. FRANCO-SENA et al. (2010) evaluated 195 women 

between 8 and 13 weeks of gestation and found an association between lower concentrations of 

leptin and a higher risk of SGA. However, other authors have identified an inverse association 

between leptin concentrations and BW or LGA (RETNAKARAN et al., 2012) or did not find a 

significant association (TAMURA et al., 1998). One possible explanation for these contradictory 

results is the difference in sample size or in the times of leptin assessment between these studies.  

 We did not find significant associations between total adiponectin and BW z-score or 

LGA births. ONG et al. (2007) also did not find significant associations between total adiponectin 

and BW in a sample of 58 women of Caucasian descent with singleton pregnancies. However, 

they found a borderline significant association between HMW adiponectin and BW and a 

significant inverse association between the ratio of HMW to total adiponectin and BW (β= –19.2; 

p= 0.018). In contrast, RETNAKARAN et al. (2012) found a significant inverse association 

between total adiponectin in the third trimester and BW in a sample of 422 women without 

GDM. Although we did not find statistically significant associations between total adiponectin 

and BW, we observed the same trend reported by RETNAKARAN et al. (2012). We hypothesize 
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that the lack of association observed in our study and in the one conducted by ONG et al. (2007) 

could be attributed to the sample sizes. 

 This prospective study of low-income women found that maternal HDL-c and LDL-c 

rates of change during pregnancy were associated with BW z-score, even after adjusting for 

important confounders such as maternal early pregnancy BMI, GWG and fasting glucose. We 

also observed that leptin concentrations were positively associated with LGA births. The 

association between HDL-c and log leptin with LGA births persists even when we enter both 

variables in the fully adjusted model. There are no established gestational cut-off points for the 

assessment of lipid concentrations, so any alteration is considered a physiological adaptation of 

pregnancy. However, our results indicate that lipids and leptin are important to foetal growth and 

that in the future, the evaluation of lipid changes and leptin concentrations during pregnancy may 

be used as an additional strategy to screen women at risk of delivering LGA newborns. Although 

we found relevant associations, additional studies exploring these relationships in different 

populations and with lager sample sizes are needed to propose specific cut-off points. 
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Figure 1. HDL-cholesterol changes during pregnancy in a sample of 199 women and their 

newborns followed at a public health centre in Rio de Janeiro city, Brazil, 2009–2012. 

A) Change per gestational week. B) Change per gestational week according to birth weight 

categories.  

Note: The models were adjusted for age, education, smoking habit, pre-pregnancy leisure time physical activity, pre-

pregnancy energy intake, glycaemia, parity, early pregnancy BMI, gestational weight gain and quadratic gestational 

age.  Data are presented as linear mixed effect coefficient (β) and 95% CI. p-value refers to the maximum likelihood 

estimator. A) Linear gestational age: β=1.80 (1.52; 2.08), p<0.001; Quadratic gestational age: β=-0.04 (-0.04; -0.03), 

p<0.001. B) SGA or AGA - Linear gestational age: β=1.76 (1.44; 2.08), p<0.001; quadratic gestational age; β=-0.04 

(-0.04; -0.03), p<0.001. LGA - Linear gestational age: β=2.04 (1.42; 2.65), p<0.001; gestational age; β=-0.04 (-0.06; 

-0.03), p<0.001. 
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Figure 2. LDL-cholesterol changes during pregnancy in a sample of 199 women and their 

newborns followed at a public health centre in Rio de Janeiro city, Brazil, 2009–2012. 

A) Change per gestational week. B) Change per gestational week according to birth weight 

categories.  

Note: The models were adjusted for age, education, smoking habit, pre-pregnancy leisure time physical activity, pre-

pregnancy energy intake, glycaemia, parity, early pregnancy BMI, gestational weight gain and quadratic gestational 

age.  Data are presented as linear mixed effect coefficient (β) and 95% CI. p-value refers to the maximum likelihood 

estimator. A) Linear gestational age: β=3.46 (2.77; 4.14), p<0.001; Quadratic gestational age: β=-0.042 (-0.06; -

0.02), p<0.001. B) SGA or AGA - Linear gestational age: β=3.11 (2.38; 3.83), p<0.001; quadratic gestational age; 

β=-0.03 (-0.05; -0.02), p<0.001. LGA - Linear gestational age: β=4.956 (3.30; 6.62), p<0.001; gestational age; β=-

0.08 (-0.12; -0.04), p<0.001. 
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Figure 3. Total cholesterol changes during pregnancy in a sample of 199 women and their 

newborns followed at a public health centre in Rio de Janeiro city, Brazil, 2009–2012. 

A) Change per gestational week. B) Change per gestational week according to birth weight 

categories.  

Note: The models were adjusted for age, education, smoking habit, pre-pregnancy leisure time physical activity, pre-

pregnancy energy intake, glycaemia, parity, early pregnancy BMI, gestational weight gain and quadratic gestational 

age. Data are presented as linear mixed effect coefficient (β) and 95% CI. p-value refers to the maximum likelihood 

estimator. A) Linear gestational age: β=6.21 (5.36; 7.05), p<0.001; Quadratic gestational age: β=-0.085 (-0.10; -

0.07), p<0.001. B) SGA or AGA - Linear gestational age: β=5.88 (4.98; 6.78), p<0.001; quadratic gestational age; 

β=-0.08 (-0.10; -0.06), p<0.001. LGA - Linear gestational age: β=7.67 (5.50; 9.83), p<0.001; gestational age; β=-

0.12 (-0.17; -0.07), p<0.001. 
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Figure 4. Triglycerides changes during pregnancy in a sample of 199 women and their newborns 

followed at a public health centre in Rio de Janeiro city, Brazil, 2009–2012. 

A) Change per gestational week. B) Change per gestational week according to birth weight 

categories.  

Note: The models were adjusted for age, education, smoking habit, pre-pregnancy leisure time physical activity, pre-

pregnancy energy intake, glycaemia, parity, early pregnancy BMI, gestational weight gain and quadratic gestational 

age.  Data are presented as linear mixed effect coefficient (β) and 95% CI. p-value refers to the maximum likelihood 

estimator. A) Linear gestational age: β=3.52 (3.26; 3.78), p<0.001. B) SGA or AGA - Linear gestational age: β=3.45 

(3.16; 3.74), p<0.001. LGA - Linear gestational age: β=3.79 (3.23; 4.35), p<0.001. 
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Figure 5. Leptin changes during pregnancy in a sample of 199 women and their newborns 

followed at a public health centre in Rio de Janeiro city, Brazil, 2009–2012. 

A) Change per gestational week. B) Change per gestational week according to birth weight 

categories.  

Note: The models were adjusted for age, education, smoking habit, pre-pregnancy leisure time physical activity, pre-

pregnancy energy intake, glycaemia, parity, early pregnancy BMI, gestational weight gain and quadratic gestational 

age.  Data are presented as linear mixed effect coefficient (β) and 95% CI. p-value refers to the maximum likelihood 

estimator. A) Linear gestational age: β=1.60 (0.98; 2.22), p<0.001; Quadratic gestational age: β=-0.027 (-0.04; -

0.01), p=0.001. B) SGA or AGA - Linear gestational age: β=1.74 (1.07; 2.42), p<0.001; quadratic gestational age; 

β=-0.029 (-0.04; -0.01), p<0.001. LGA - Linear gestational age: β=1.33 (-0.14; 2.81), p=0.077; gestational age; β=-

0.02 (-0.06; -0.01), p=0.233. 
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Figure 6. Adiponectin changes during pregnancy in a sample of 199 women and their newborns 

followed at a public health centre in Rio de Janeiro city, Brazil, 2009–2012. 

A) Change per gestational week. B) Change per gestational week according to birth weight 

categories.  

Note: The models were adjusted for age, education, smoking habit, pre-pregnancy leisure time physical activity, pre-

pregnancy energy intake, glycaemia, parity, early pregnancy BMI, gestational weight gain and quadratic gestational 

age.  Data are presented as linear mixed effect coefficient (β) and 95% CI. p-value refers to the maximum likelihood 

estimator. A) Linear gestational age: β=0.19 (0.03; 0.34), p=0.018; Quadratic gestational age: β=-0.004 (-0.01; -

0.0003), p=0.033. B) SGA or AGA - Linear gestational age: β=0.21 (0.03; 0.39), p=0.021; quadratic gestational age; 

β=-0.004 (-0.01; -0.0002), p=0.042. LGA - Linear gestational age: β=0.13 (-0.02; 0.29), p=0.096; gestational age;  

β=-0.004 (-0.01; 0.0003), p=0.031. 
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Table 1.Pregnancy characteristics according to birth weight categories in a sample of pregnant women and their newborns followed at a public health 

centre in Rio de Janeiro city, Brazil, 2009–2012.  

 Total sample         

 
n Mean (SD) 

 SGA
1
  AGA

1
  LGA

1
   

  n Mean (SD)  n Mean (SD)  n Mean (SD) p
2
 p

3
 

Age (years) 199 26.8 (5.5)  11 25.0 (5.9)  152 26.8 (5.6)  36 26.9 (4.9) 0.952 0.290 

Education (years) 199 8.7 (2.9)  11 8.6 (2.0)  152 8.6 (3.0)  36 8.8 (2.6) 0.856 0.987 

Early pregnancy BMI (kg/m²) 199 25.4 (4.6)  11 21.8 (2.0)  152 25.3 (4.4)  36 27.0 (5.2) 0.042 0.011 

Pre-pregnancy energy intake (kcal/day) 199 2312 (688)  11 2576 (738)  152 2288 (719)  36 2330 (521) 0.741 0.202 

Gestational weight gain (kg) 189 11.8 (4.3)  9 10.6 (3.6)  147 11.6 (4.3)  33 12.5 (4.4) 0.280 0.465 

Glycaemia (mg/dL)               

1
st
 T  198 84.3 (9.2)  11 85.5 (7.1)  151 84.5 (9.8)  36 82.8 (7.4) 0.329 0.738 

2
nd

 T 171 79.0 (9.6)  8 78.0 (7.9)  131 78.3 (9.6)  32 82.0 (9.7) 0.049 0.934 

3
rd

 T 174 80.0 (11.8)  9 75.6 (5.4)  136 80.3 (12.5)  29 79.8 (9.2) 0.927 0.262 

Mean change (1
st
 to 3

rd
 T) 174 -4.2 (13.7)  9 -11.7 (7.5)  136 -3.8 (14.5)  29 -3.6 (10.8) 0.924 0.112 

HDL-cholesterol (mg/dL)              

1
st
 T  199 47.9 (8.2)  11 44.7 (6.5)  152 47.9 (8.3)  36 49.1 (7.6) 0.401 0.224 

2
nd

 T 178 57.4 (9.9)  9 57.7 (11.7)  137 57.6 (9.9)  32 56.6 (9.7) 0.617 0.991 

3
rd

 T 180 54.8 (9.9)  10 57.0 (10.8)  141 55.0 (9.8)  29 53.3 (10.3) 0.398 0.542 

Mean change (1
st
 to 3

rd
 T) 180 6.9 (8.7)  10 11.1 (6.0)  141 7.0 (8.6)  29 4.3 (3.3) 0.215 0.169 

LDL-cholesterol (mg/dL)              

1
st
 T  199 96.0 (21.1)  11 85.6 (21.8)  152 96.3 (21.9)  36 97.9 (16.1) 0.690 0.120 

2
nd

 T 178 127.0 (28.7)  9 106.6 (27.7)  137 126.3 (28.3)  32 135.9 (27.9) 0.085 0.046 

3
rd

 T 180 136.7 (33.2)  10 107.2 (31.0)  141 137.6 (33.0)  29 142.3 (30.7) 0.481 0.005 

Mean change (1
st
 to 3

rd
 T) 180 40.1 (26.4)  10 24.9 (18.6)  141 40.7 (26.2)  29 42.2 (28.5) 0.778 0.080 

Total cholesterol (mg/dL)              
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1
st
 T  199 159.8 (27.8)  11 144.7 (26.7)  152 160.3 (29.2)  36 162.5 (20.3) 0.675 0.088 

2
nd

 T 178 210.8 (35.8)   9 190.6 (35.9)  137 210.2 (35.9)  32 218.8 (33.5) 0.218 0.114 

3
rd

 T 180 223.2 (40.8)  10 194.9 (39.8)  141 224.3 (40.8)  29 227.6 (39.0) 0.686 0.029 

Mean change (1
st
 to 3

rd
 T) 180 63.0 (32.0)  10 53.1 (23.6)  141 63.3 (31.6)  29 64.6 (36.1) 0.848 0.344 

Triglycerides (mg/dL)              

1
st
 T  199 79.5 (31.9)  11 71.8 (31.4)  152 80.6 (33.8)  36 77.2 (22.7) 0.569 0.406 

2
nd

 T 178 131.6 (48.9)  9 131.3 (58.5)  137 131.6 (50.8)  32 131.6 (38.2) 0.995 0.986 

3
rd

 T 180 158.2 (49.4)  10 153.4 (60.5)  141 158.2 (51.3)  29 160.0 (35.9) 0.859 0.777 

Mean change (1
st
 to 3

rd
 T) 180 79.9 (40.8)  10 85.2 (48.9)   141 78.0 (41.5)  29 87.8 (34.5) 0.234 0.616 

Leptin (ng/dL)              

1
st
 T  199 20.7 (13.7)  11 14.5 (11.5)  152 19.6 (12.7)  36 27.7 (16.2) 0.001 0.200 

2
nd

 T 178 33.0 (20.2)  9 34.0 (24.4)  137 31.4 (19.6)  32 38.2 (21.3) 0.103 0.746 

3
rd

 T 178 32.2 (21.7)  10 36.2 (36.1)  139 31.0 (20.2)  29 36.6 (22.8) 0.184 0.461 

Mean change (1
st
 to 3

rd
 T) 178 11.7 (18.0)  10  17.9 (32.8)  139 11.4 (17.0)  29 11.0 (17.1) 0.902 0.301 

Adiponectin (µg/mL)              

1
st
 T  199 6.0 (3.9)  11 7.5 (4.3)  152 6.1 (3.4)  36 5.3 (5.4) 0.272 0.177 

2
nd

 T 173 7.0 (5.9)  9 5.7 (2.8)  132 7.4 (6.3)  32 6.0 (4.3) 0.255 0.438 

3
rd

 T 177 6.1 (4.2)  10 8.8 (7.2)  138 6.3 (4.2)  29 4.6 (2.0) 0.045 0.083 

Mean change (1
st
 to 3

rd
 T) 177 0.6 (3.6)  10 2.8 (6.6)  138 0.51 (3.6)  29 0.04 (2.0) 0.499 0.075 

1
Birth weight was classified according to the international foetal and newborn growth consortium for the 21

st 
Century (Intergrowth-21

st
) curves.

 2
p-value refers to Student's t test 

comparison between AGA and LGA. 
3
p-value refers to Student's t test for comparison between AGA and SGA.  

Abbreviations: AGA = adequate for gestational age; BMI = Body mass index; HDL-c= high density lipoprotein; LDL-c= low density lipoprotein; LGA = large for gestational age; 

SD = standard deviation; SGA = small for gestational age; T = trimester. 
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Table 2. Distribution of maternal characteristics according to birth weight categories in a sample of pregnant women and their newborns 

followed at a public health centre in Rio de Janeiro city, Brazil, 2009–2012.  

 Total sample          

 
N % 

 SGA
1
  AGA

1
  LGA

1
   

Variables  n %  n %  n % p
2
 p

3
 

Age (years)              

≤30 141 70.8  9 6.4  105 74.5  27 19.1   

>30 58 29.2  2 3.4  47 81.0  9 15.5 0.545 0.508 

Education (years of schooling)              

≤8 87 43.7  5 5.8  68 78.2  14 16.1   

>8 112 56.3  6 5.4  84 75.0  22 19.6 0.519 1.000 

Smoking habit              

No 187 94.0  10 5.4  141 75.4  36 19.2   

Yes 12 6.0  1 8.3  11 91.2  0 0.0 0.093 0.581 

Alcohol consumption              

No 163 81.9  9 5.5  124 76.1  30 18.4   

Yes 36 18.1  2 5.6  28 77.8  6 16.7 0.806 1.000 

Pre-pregnancy LTPA            

No 147 74.6  9 6.1  115 78.2  23 15.7   

Yes 50 25.4  2 4.0  35 70.0  13 26.0 0.102 1.000 

Parity (parturitions)               

0  77 38.7  7 9.1  60 77.9  10 13.0   

≥1 122 61.3  4 3.3  92 75.4  26 21.3  0.137 0.202 
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Pre-pregnancy BMI (kg/m²)              

18.5 - 24.9 112 59.6  8 7.1  89 79.5  15 13.4   

≥25.0 76 40.4  2 2.6  55 72.4  19 25.0 0.042 0.325 

1
Birth weight was classified according to the international foetal and newborn growth consortium for the 21

st 
Century (Intergrowth-21

st
) curves. 

2
p-value refers to chi-square or 

Fisher's exact test for proportions between AGA and LGA; 
3
p-value refers to chi-square or Fisher's exact test for proportions between AGA and SGA. 

Abbreviations: AGA = adequate for gestational age; BMI = body mass index; LGA = large for gestational age; LTPA = leisure time physical activity; SD = standard 

deviation; SGA = small for gestational age. 



144 

 

Table 3. Mean birth weight z-score according to maternal characteristics in a sample of pregnant 

women and their newborns followed at a public health centre in Rio de Janeiro city, Brazil, 2009–

2012.  

   Birth weight z-score
1
  

Variables N  Mean (SD) p
2
  

Age (years)      

≤30 141  0.28 (1.09)   

>30 58  0.40 (1.01) 0.470  

Education (years of schooling)      

≤8 87  0.30 (1.03)   

>8 112  0.32 (1.09) 0.893  

Smoking habit      

No 187  0.33 (1.07)   

Yes 12  -0.06 (0.98) 0.210  

Alcohol consumption      

No 163  0.32 (1.05)   

Yes 36  0.28 (1.13) 0.835  

Pre-pregnancy LTPA       

No 147  0.25 (1.00)   

Yes 50  0.52 (1.22) 0.119  

Parity (parturitions)       

0  77  0.14 (1.08)   

≥1 122  0.42 (1.04) 0.072  

Pre-pregnancy BMI (kg/m²)      

18.5 - 24.9 112  0.22 (1.07)   

≥25.0 76  0.48 (1.05) 0.103  

1
Birth weight z-score was classified according to the international foetal and newborn growth consortium for the 21

st 

Century (Intergrowth-21
st
) curves. 

2
p-value refers to unpaired Student's t test. 

Abbreviations: BMI = body mass index; LGA = large for gestational age; LTPA = leisure time physical activity; SD = 

standard deviation. 
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Table 4. Logistic regression between maternal lipids, log leptin and log adiponectin time trends during pregnancy and large-for-gestational-age 

(LGA)
1
 in a sample of women and their newborns followed at a public health centre in Rio de Janeiro city, Brazil, 2009–2012.  

 LGA
1
 

  Model 1 (n=199)  Model 2 (n=186)  Model 3 (n=186) 

 OR
2
 (95% CI) p

3
  OR

2
 (95% CI) p

3
  OR

2
 (95% CI) p

3
 

HDL-cholesterol        

Intercept 1.11 (1.00 to 1.24) 0.050  1.09 (0.96 to 1.23) 0.170  1.10 (0.97 to 1.24) 0.135 

Slope 0.01 (0.0002 to 0.29) 0.009  0.02 (0.0004 to 1.09) 0.055  0.02 (0.0003 to 0.88) 0.043 

LDL-cholesterol         

Intercept 0.99 (0.95 to 1.03) 0.553  1.00 (0.96 to 1.04) 0.898  0.99 (0.95 to 1.03) 0.751 

Slope 1.69 (0.95 to 2.99) 0.073  1.46 (0.77 to 2.74) 0.245  1.52 (0.80 to 2.88) 0.203 

Log triglycerides         

Intercept 0.96 (0.19 to 4.83) 0.965  1.30 (0.23 to 7.42) 0.772  1.09 (0.18 to 6.51) 0.922 

Slope 4.5e+34 (2.8e-07 to 7.2e+75) 0.099  9.3e+42 (0.005 to 1.8e+88) 0.063  1.0e+43 (0.001 to 9.5e+88) 0.067 

Log leptin         

Intercept 3.89 (1.49 to 10.09) 0.005  5.35 (1.84 to 15.57) 0.002  3.92 (1.18 to 12.95) 0.025 

Slope 0.04 (3.6e-46 to 3.4e+42) 0.948  7.1e-15 (3.0e-62to 1.7e+32) 0.558  1.1e-10 (7.4e-59 to 1.5e-38) 0.685 

Log adiponectin         

Intercept 0.34 (0.12 to 1.00) 0.049  0.53 (0.16 to 1.81) 0.314  0.54 (0.16 to 1.83) 0.321 

Slope 45.47 (1.5e-18 to 1.4e+21) 0.868  76.4 (1.0e-19 to 5.6e+22) 0.860  0.26 (1.4e-22 to 4.6e+20) 0.957 

Age (years) - -  0.94 (0.86 to 1.04) 0.236  0.95 (0.86 to 1.04) 0.266 

Education (years) - -  1.03 (0.86 to 1.22) 0.765  1.03 (0.87 to 1.22) 0.732 

Pre-pregnancy LTPA  - -  1.76 (0.65 to 4.80) 0.268  1.82 (0.66 to 4.98) 0.246 
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(no/yes) 

Parity (n of parturitions) - -  1.55 (1.01 to 2.40) 0.045  1.52 (0.98 to 2.35) 0.061 

Pre-pregnancy energy intake  

 (kcal/day) 

- -  1.00 (1.00 to 1.001) 0.597  1.00 (1.00 to 1.00) 0.662 

Glycaemia (mg/dL) - -  0.97 (0.92 to 1.02) 0.287  0.97 (0.92 to 1.02) 0.232 

Gestational weight gain (kg) - -  1.08 (0.97 to 1.21) 0.146  1.09 (0.97 to 1.21) 0.142 

Early pregnancy BMI (kg/m
2
) - -  - -  1.07 (0.94 to 1.21) 0.292 

1
LGA was classified according to the international foetal and newborn growth consortium for the 21

st 
Century (Intergrowth-21

st
) curves. 

2
Odds ratio. 

3
p-value refers to the 

logistic regression.  

Notes: Intercept variables represent the prediction of the mean exposure level, i.e. biomarkers concentrations when the gestational age was zero and the slope the trend of 

change in concentrations during pregnancy. Model 1 included lipids, leptin and adiponectin intercepts and slopes variables; Model 2 was additionally adjusted for women’s 

age, education, parity, pre-pregnancy practice of leisure time physical activity, pre-pregnancy energy intake, glycaemia and gestational weight gain. Model 3 was additionally 

adjusted for early pregnancy BMI. The models were not adjusted by smoking habit since none of the mothers of LGA smoked during pregnancy. 

Abbreviations: CI = confidence interval; HDL-c = high-density lipoprotein; LDL-c = low-density lipoprotein; LGA = large-for-gestational-age; LTPA = leisure time physical 

activity. 
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Table 5. Linear regression between maternal lipids, log leptin and log adiponectin time trends during pregnancy and birth weight z-score
1
 in a 

sample of women and their newborns followed at a public health centre in Rio de Janeiro city, Brazil, 2009–2012.  

 Birth weight z-score
1
 

 Model 1 (n=199)  Model 2 (n=186)  Model 3 (n=186) 

 β
2
 (95% CI) p

3
  β

2
 (95% CI) p

3
  β

2
 (95% CI) p

3
 

HDL-cholesterol        

Intercept 0.06 (0.01 to 0.10) 0.008  0.04 (-0.01 to 0.08) 0.095  0.04 (-0.001 to 0.82) 0.054 

Slope -2.15 (-3.47 to -0.83) 0.002  -1.85 (-3.18 to -0.53) 0.006  -1.99 (-3.30 to -0.68) 0.003 

LDL-cholesterol         

Intercept -0.01 (-0.02 to 0.01) 0.376  -0.01 (-0.02 to 0.01) 0.354  -0.01 (-0.02 to 0.01) 0.204 

Slope 0.36 (0.15 to 0.58) 0.001  0.27 (0.06 to 0.48) 0.012  0.31 (0.10 to 0.52) 0.004 

Log triglycerides         

Intercept 0.11 (-0.46 to 0.68) 0.702  0.21 (-0.38 to 0.80) 0.444  0.11 (-0.48 to 0.68) 0.714 

Slope 13.50 (-18.60 to 45.60) 0.408  14.04 (-18.35 to 47.08) 0.387  12.37 (-19.89 to 44.64) 0.450 

Log leptin         

Intercept 0.42 (0.10 to 0.74) 0.010  0.43 (0.10 to 0.75) 0.010  0.19 (-0.18 to 0.56) 0.306 

Slope -15.96 (-53.67 to 21.76) 0.405  -21.97 (-60.43 to 16.49) 0.261  -14.34 (-52.71 to 24.02) 0.461 

Log adiponectin         

Intercept -0.13 (-0.48 to 0.22) 0.469  0.06 (-0.29 to 0.42) 0.736  0.10 (-0.25 to 0.45) 0.555 

Slope 11.43 (-5.22 to 28.08) 0.177  10.77 (-5.67 to 27.20) 0.171  8.31 (-8.09 to 24.72) 0.359 

Age (years) - -  -0.001 (-0.03 to 0.03) 0.963  -0.001 (-0.03 to 0.03) 0.959 

Education (years of schooling) - -  0.01 (-0.04 to 0.07) 0.707  0.01 (-0.04 to 0.07) 0.699 

Smoking habit (no/yes) - -  -0.03 (-0.70 to 0.64) 0.924  -0.08 (-0.74 to 0.58) 0.816 
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Pre-pregnancy LTPA (no/yes) - -  0.18 (-0.17 to 0.54) 0.308  0.21 (-0.14 to 0.55) 0.243 

Parity (n of parturitions) - -  0.14 (-0.004 to 0.30)  0.055  0.13 (-0.02 to 0.29) 0.083 

Pre-pregnancy energy intake 

(kcal/day ) 

- -  -0.0001 (-0.003 to 0.0001) 0.246  -0.0001 (-0.0003 to 0.0001) 0.246 

Glycaemia (mg/dL) - -  -0.01 (-0.02 to 0.01) 0.294  -0.01 (-0.03 to 0.01) 0.185 

Gestational weight gain (kg) - -  0.04 (0.01 to 0.08) 0.016  0.05 (0.01 o 0.09) 0.009 

Early pregnancy BMI (kg/m
2
) - -  - -  0.06 (0.01 to 0.10) 0.014 

1
Birth weight was classified according to the international foetal and newborn growth consortium for the 21

st 
Century (Intergrowth-21

st
) curves. 

2
Linear regression 

coefficient.
3
p-value refers to the linear regression. Notes: Intercept variables represent the prediction of the mean exposure level, i.e. biomarkers concentrations when the 

gestational age was zero and the slope the trend of change in concentrations during pregnancy. Model 1 included lipid, leptin and adiponectin intercepts and slopes variables; 

Model 2 was additionally adjusted for women’s age, education, parity, smoking habit, pre-pregnancy practice of leisure time physical activity, pre-pregnancy energy intake, 

glycaemia and gestational weight gain. Model 3 was additionally adjusted for early pregnancy body mass index. Abbreviations: CI = confidence interval; HDL-c = high-

density lipoprotein; LDL-c = low-density lipoprotein; LTPA = leisure time physical activity. 
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7. Considerações finais  

 Os resultados do presente estudo corroboraram a hipótese de associação direta entre o 

polimorfismo G2548A do gene da leptina e a PA durante a gestação e o pós-parto, e da 

existência de interação significativa entre este polimorfismo e o IMC. Observou-se que 

mulheres que tinham pelo menos um alelo G do polimorfismo genético G2548A apresentaram 

valores de PAS e PAD significativamente maiores durante a gestação e o pós-parto, quando 

comparadas aquelas com genótipo AA. Além disso, foi identificada associação significativa 

da interação entre o polimorfismo G2548A e o IMC gestacional com a PAS. Houve efeito 

aditivo do polimorfismo no IMC, no qual, o coeficiente da regressão entre IMC e PA foi 

maior em mulheres com genótipo AA, comparadas com aquelas com genótipos AG e GG. Em 

linhas gerais, a associação positiva entre o IMC e a PA foi maior em mulheres com o genótipo 

AA do que naquelas com genótipos AG/GG.   

O polimorfismo da leptina também apresentou associação significativa com as 

concentrações séricas de lipídios e consumo alimentar durante a gestação, mas diferente da 

nossa segunda hipótese, a associação entre o polimorfismo e os lipídios não foi mediada pelo 

consumo alimentar. Mulheres com o genótipo AA do polimorfismo G2548A apresentaram 

maior taxa de variação por semana gestacional nas concentrações séricas de CT e TG, maiores 

concentrações de LDL-colesterol no segundo e terceiro trimestres de gestação e relataram 

maior consumo calórico e de lipídios, do que aquelas com genótipos AG/GG. Apesar da 

associação significativa entre o polimorfismo genético da leptina e o consumo alimentar, a 

associação observada entre este polimorfismo e os lipídios séricos não foi atenuada após 

ajuste por variáveis de consumo alimentar (calorias e lipídios). Estes resultados sugerem que a 

relação entre o polimorfismo e a variação dos lipídios é explicada, predominantemente, por 

outra(s) via(s), que não a do aumento do consumo alimentar.  

Os resultados também refutaram a hipótese de associação dos polimorfismos genéticos 

do receptor de leptina com a PA, os lipídios e o consumo alimentar durante a gestação. Não 

foram observadas associações significativas entre os polimorfismos Q223R e K109R com os 

níveis de PA durante a gestação ou o pós-parto, lipídios séricos ou consumo alimentar, nos 

modelos ajustados. Acredita-se que o efeito da alteração dos polimorfismos do receptor 

leptina nos marcadores avaliados, relatados em diferentes ciclos da vida, seja minimizado por 

outras adaptações do período como, por exemplo, a resistência à insulina. Contudo, existe 

escasso número de publicações que tenham avaliado essas relações durante a gestação, 
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tornando ainda limitada e abstrata a discussão e a comparação dos presentes resultados com 

outros estudos. 

 Na terceira hipótese do estudo, confirmada pelos resultados, supunha-se que as 

concentrações de leptina e dos lipídios maternos relacionavam-se ao PN, proxy de 

crescimento fetal. A variação por semana gestacional de HDL-c associou-se inversamente ao 

escore-z de PN e ao nascimento de crianças GIG, enquanto as concentrações de log leptina no 

início da gestação apresentaram associação direta. A variação por semana gestacional de 

LDL-c associou-se a maiores valores de escore-z de PN dos filhos, mas não a maior chance de 

crianças GIG. Não se observou associação significativa das concentrações maternas de TG e 

de log adiponectina com o PN ou o nascimento de crianças GIG nos modelos ajustados.  

 Este foi o primeiro estudo a avaliar a associação entre polimorfismos genéticos da 

leptina e do receptor de leptina com a variação longitudinal da PA e dos lipídios séricos 

durante a gestação. Além disso, a avaliação prospectiva da relação entre marcadores 

bioquímicos e o PN possibilitou avançar no conhecimento sobre como mudanças em 

biomarcadores durante a gestação saudável relacionam-se ao PN.  

 Os resultados apresentados destacam a importância de fatores não modificáveis para 

desfechos gestacionais, como por exemplo, o polimorfismo genético da leptina que está 

associado a alterações das adaptações gestacionais de PA e lipídios durante a gestação. A 

avaliação de polimorfismos genéticos para classificação de risco possui custo elevado e ainda 

é pouco utilizada a nível populacional. No entanto, o conhecimento da existência dessas 

relações (polimorfismos e adaptações gestacionais), da frequência desses polimorfismos na 

população e, dessa forma, da existência de públicos de maior risco, pode ajudar clínicos a 

traçarem melhores estratégias de controle de desfechos gestacionais indesejáveis como 

desordens hipertensivas e crescimento fetal excessivo. Além disso, os resultados reforçam o 

papel do estado nutricional como um dos principais fatores modificáveis relacionados a 

variação da PA e dos lipídios durante a gestação. Com o aumento da obesidade em todo o 

mundo, inclusive em mulheres em idade reprodutiva, e a falta de planejamento familiar no 

Brasil, cada vez mais um número maior de mulheres inicia a gestação com excesso de peso, 

promovendo alteração de biomarcadores maternos e aumento do risco de desfechos perinatais 

indesejáveis. Além disso, a exposição a um pior perfil lipídico nesse período precoce de 

desenvolvimento (gestação) tem relação com o crescimento fetal, e acredita-se que pode ter 

impacto na saúde da mulher e da criança em longo prazo. A modificação dessa realidade 

compreende um importante desafio em Saúde Pública, e deve incluir ações intersetoriais e 
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multidisciplinares com foco na redução do excesso de peso e melhora do planejamento 

familiar. 

 Dessa forma, esta tese representa um passo inicial para o melhor entendimento de 

como SNPs da leptina e do receptor de leptina influenciam alterações gestacionais e como 

essas alterações metabólicas relacionam-se ao PN. Os resultados encontrados destacam a 

importância da interação entre polimorfismos genéticos e o estado nutricional materno no 

controle da PA e lipídios durante a gestação. Além disso, apontam que, mesmo em mulheres 

sem complicações gestacionais, concentrações maternas de lipídios e leptina influenciam o 

crescimento fetal, independente do IMC pré-gestacional e do ganho de peso gestacional. 

Contudo, mais estudos em diferentes populações, e com maiores tamanhos amostrais são 

necessários para confirmar essas associações e que para no futuro essas medidas sejam 

utilizadas para rastrear gestantes em risco. Além disso, estudos futuros devem aprofundar a 

avaliação das relações entre polimorfismos genéticos da leptina e do receptor de leptina com o 

consumo alimentar incluindo padrões alimentares, e devem incluir a avaliação de medidas 

repetidas e métodos mais acurados, como ultrassonografia, para estimar o crescimento fetal. 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3.  Análise exploratória dos dados.  

 

Figura 1. Histograma da pressão arterial sistólica e diastólica no 1º trimestre de gestação. 

 

Figura 2. Histograma da pressão arterial sistólica e diastólica no 2º trimestre de gestação. 
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Figura 3. Histograma da pressão arterial sistólica e diastólica no 3º trimestre de gestação. 

 

 

Figura 4. Histograma da pressão arterial sistólica e diastólica no pós-parto. 
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Figura 5. Dispersão dos valores de pressão arterial sistólica durante a gestação e pós-parto. 

 

Figura 6. Dispersão dos valores de pressão arterial diastólica durante a gestação e pós-parto. 
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Figura 7. Histograma de colesterol total em cada trimestre gestacional. 

 

Figura 8. Histograma de LDL-c em cada trimestre gestacional. 
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Figura 9. Histograma de HDL-c em cada trimestre gestacional. 

 

 

Figura 10. Histograma de triglicerídeos em cada trimestre gestacional. 
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Figura 11. Dispersão dos valores de colesterol total durante a gestação. 

 

 

Figura 12. Dispersão dos valores de LDL-c durante a gestação. 
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Figura 13. Dispersão dos valores de HDL-c durante a gestação. 

 

 

Figura 14. Dispersão dos valores de triglicerídeos durante a gestação. 
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Figura 15. Histograma dos valores de peso ao nascer segundo sexo da criança. 

 

 

Figura 16. Dispersão dos valores de peso ao nascer segundo idade gestacional no parto e sexo 

da criança. 
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ANEXO 4.  Comandos utilizados para elaboração dos artigos no software estatístico 

STATA versão 12.0. 

ARTIGO 1. Polymorphisms of leptin (G2548A) and leptin receptor (Q223R and K109R) genes 

and blood pressure during pregnancy and the postpartum period: a cohort. 

****************************************************************** 

****Equilíbrio de Hardy-Weinberg Supplemental Table 1. *********** 

****************************************************************** 

 

tab lep_G2548A if trimestre==1 & status_snp==1 & hdl_lab~=. 

genhwi 16 66 72 ,  label(AA AG GG) 

tab lepr_Gln223Arg if trimestre==1 & status_snp==1 & hdl_lab~=. 

genhwi 41 69 44 ,  label(AA AG GG) 

tab lepr_Lys109Arg if trimestre==1 & status_snp==1 & hdl_lab~=. 

genhwi 90 47 11 ,  label(AA AG GG) 

 

**************************** 

*********TABELA 1*********** 

**************************** 

 

sum idade if trimestre==1 & new_status==1 & lep_G2548A~=.  

sum anos_escolaridade if trimestre==1 & new_status==1 & lep_G2548A~=.  

sum imc_pre if trimestre==1 & new_status==1 & lep_G2548A~=. 

sum ganhotot_aferido if trimestre==1 & new_status==1 & lep_G2548A~=. 

 

ttest idade if trimestre==1 & new_status==1, by(lep_G2548A_cat) 

ttest anos_escolaridade if trimestre==1 & new_status==1, by(lep_G2548A_cat) 

ttest imc_pre if trimestre==1 & new_status==1, by(lep_G2548A_cat)  

ttest ganhotot_aferido if trimestre==1 & new_status==1, by(lep_G2548A_cat)  

 

ttest idade if trimestre==1 & new_status==1, by(lepr_Gln223Arg_cat) 

ttest anos_escolaridade if trimestre==1 & new_status==1, by(lepr_Gln223Arg_cat) 

ttest imc_pre if trimestre==1 & new_status==1, by(lepr_Gln223Arg_cat) 

ttest ganhotot_aferido if trimestre==1 & new_status==1, by(lepr_Gln223Arg_cat) 

 

ttest pas_media if trimestre==1 & new_status==1, by(lep_G2548A_cat) 

ttest pas_media if trimestre==2 & new_status==1, by(lep_G2548A_cat) 

ttest pas_media if trimestre==3 & new_status==1, by(lep_G2548A_cat) 

ttest pas_media if trimestre==4 & new_status==1, by(lep_G2548A_cat) 

 

ttest pad_media if trimestre==1 & new_status==1, by(lep_G2548A_cat) 

ttest pad_media if trimestre==2 & new_status==1, by(lep_G2548A_cat) 

ttest pad_media if trimestre==3 & new_status==1, by(lep_G2548A_cat) 

ttest pad_media if trimestre==4 & new_status==1, by(lep_G2548A_cat) 

 

tabstat leptina_correct if trimestre==1 & new_status==1, by(lep_G2548A_cat) s(n median p25 

p75) 

tabstat leptina_correct if trimestre==2 & new_status==1, by(lep_G2548A_cat) s(n median p25 

p75) 

tabstat leptina_correct if trimestre==3 & new_status==1, by(lep_G2548A_cat) s(n median p25 

p75) 

tabstat leptina_correct if trimestre==4 & new_status==1, by(lep_G2548A_cat) s(n median p25 

p75) 

 

ranksum leptina_correct if trimestre==1 & new_status==1, by(lep_G2548A_cat) 

ranksum leptina_correct if trimestre==2 & new_status==1, by(lep_G2548A_cat) 

ranksum leptina_correct if trimestre==3 & new_status==1, by(lep_G2548A_cat) 

ranksum leptina_correct if trimestre==4 & new_status==1, by(lep_G2548A_cat) 

 

ttest pas_media if trimestre==1 & new_status==1, by(lepr_Gln223Arg_cat) 

ttest pas_media if trimestre==2 & new_status==1, by(lepr_Gln223Arg_cat) 

ttest pas_media if trimestre==3 & new_status==1, by(lepr_Gln223Arg_cat) 

ttest pas_media if trimestre==4 & new_status==1, by(lepr_Gln223Arg_cat) 

 

ttest pad_media if trimestre==1 & new_status==1, by(lepr_Gln223Arg_cat) 

ttest pad_media if trimestre==2 & new_status==1, by(lepr_Gln223Arg_cat) 

ttest pad_media if trimestre==3 & new_status==1, by(lepr_Gln223Arg_cat) 

ttest pad_media if trimestre==4 & new_status==1, by(lepr_Gln223Arg_cat) 

 

tabstat leptina_correct if trimestre==1 & new_status==1, by(lepr_Gln223Arg_cat) s(n median p25 

p75) 
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tabstat leptina_correct if trimestre==2 & new_status==1, by(lepr_Gln223Arg_cat) s(n median p25 

p75) 

tabstat leptina_correct if trimestre==3 & new_status==1, by(lepr_Gln223Arg_cat) s(n median p25 

p75) 

tabstat leptina_correct if trimestre==4 & new_status==1, by(lepr_Gln223Arg_cat) s(n median p25 

p75) 

 

ranksum leptina_correct if trimestre==1 & new_status==1, by(lepr_Gln223Arg_cat) 

ranksum leptina_correct if trimestre==2 & new_status==1, by(lepr_Gln223Arg_cat) 

ranksum leptina_correct if trimestre==3 & new_status==1, by(lepr_Gln223Arg_cat) 

ranksum leptina_correct if trimestre==4 & new_status==1, by(lepr_Gln223Arg_cat) 

 

ttest pas_media if trimestre==1 & new_status==1, by(lepr_Lys109Arg_cat) 

ttest pas_media if trimestre==2 & new_status==1, by(lepr_Lys109Arg_cat) 

ttest pas_media if trimestre==3 & new_status==1, by(lepr_Lys109Arg_cat) 

ttest pas_media if trimestre==4 & new_status==1, by(lepr_Lys109Arg_cat) 

 

ttest pad_media if trimestre==1 & new_status==1, by(lepr_Lys109Arg_cat) 

ttest pad_media if trimestre==2 & new_status==1, by(lepr_Lys109Arg_cat) 

ttest pad_media if trimestre==3 & new_status==1, by(lepr_Lys109Arg_cat) 

ttest pad_media if trimestre==4 & new_status==1, by(lepr_Lys109Arg_cat) 

 

tabstat leptina_correct if trimestre==1 & new_status==1, by(lepr_Lys109Arg_cat) s(n median p25 

p75) 

tabstat leptina_correct if trimestre==2 & new_status==1, by(lepr_Lys109Arg_cat) s(n median p25 

p75) 

tabstat leptina_correct if trimestre==3 & new_status==1, by(lepr_Lys109Arg_cat) s(n median p25 

p75) 

tabstat leptina_correct if trimestre==4 & new_status==1, by(lepr_Lys109Arg_cat) s(n median p25 

p75) 

 

ranksum leptina_correct if trimestre==1 & new_status==1, by(lepr_Lys109Arg_cat) 

ranksum leptina_correct if trimestre==2 & new_status==1, by(lepr_Lys109Arg_cat) 

ranksum leptina_correct if trimestre==3 & new_status==1, by(lepr_Lys109Arg_cat) 

ranksum leptina_correct if trimestre==4 & new_status==1, by(lepr_Lys109Arg_cat) 

 

tab homa_c_T1_t2catif pas_media~=. & new_status==1 & trimestre==1 & lep_G2548A_cat~=.,  

tab homa_c_T1_t2cat lep_G2548A_cat if pas_media~=. & new_status==1 & trimestre==1, col chi2 

exact 

 

tab paridade_cat if pas_media~=. & new_status==1 & trimestre==1 & lep_G2548A_cat~=. 

tab paridade_cat lep_G2548A_cat if pas_media~=. & new_status==1 & trimestre==1, col chi2  

 

tab cor if pas_media~=. & new_status==1 & trimestre==1 & lep_G2548A_cat~=. 

tab cor lep_G2548A_cat if pas_media~=. & new_status==1 & trimestre==1, col chi2  

 

tab escol_2cat if pas_media~=. & new_status==1 & trimestre==1 & lep_G2548A_cat~=.,  

tab escol_2cat lep_G2548A_cat if pas_media~=. & new_status==1 & trimestre==1,  col chi2 exact 

 

tab fumo_atual if pas_media~=. & new_status==1 & trimestre==1 & lep_G2548A_cat~=. 

tab fumo_atual lep_G2548A_cat if pas_media~=. & new_status==1 & trimestre==1, col chi2 exact 

 

tab consome_alcool if pas_media~=. & new_status==1 & trimestre==1 & lep_G2548A_cat~=. 

tab consome_alcool lep_G2548A_cat if pas_media~=. & new_status==1 & trimestre==1, col chi2 

exact 

 

tab faz_ativ_lazer_antes if pas_media~=. & new_status==1 & trimestre==1 & lep_G2548A_cat~=. 

tab faz_ativ_lazer_antes lep_G2548A_cat if pas_media~=. & new_status==1 & trimestre==1, col 

chi2 exact 

 

tab historia_fam_cat if pas_media~=. & new_status==1 & trimestre==1 & lep_G2548A_cat~=. 

tab historia_fam_cat lep_G2548A_cat if pas_media~=. & new_status==1 & trimestre==1, col chi2 

exact 

 

tab homa_c_T1_t2cat if pas_media~=. & new_status==1 & trimestre==1 & lepr_Gln223Arg_cat~=.,  

tab homa_c_T1_t2cat lepr_Gln223Arg_cat if pas_media~=. & new_status==1 & trimestre==1,  col 

chi2 exact 

 

tab paridade_cat if pas_media~=. & new_status==1 & trimestre==1 & lepr_Gln223Arg_cat~=. 

tab paridade_cat lepr_Gln223Arg_cat if pas_media~=. & new_status==1 & trimestre==1, col chi2  

 

tab cor if pas_media~=. & new_status==1 & trimestre==1 & lepr_Gln223Arg_cat~=. 

tab cor lepr_Gln223Arg_cat if pas_media~=. & new_status==1 & trimestre==1, col chi2  

 

tab fumo_atual if pas_media~=. & new_status==1 & trimestre==1 & lepr_Gln223Arg_cat~=. 

tab fumo_atual lepr_Gln223Arg_cat if pas_media~=. & new_status==1 & trimestre==1, col chi2 

exact 
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tab consome_alcool if pas_media~=. & new_status==1 & trimestre==1 & lepr_Gln223Arg_cat~=. 

tab consome_alcool lepr_Gln223Arg_cat if pas_media~=. & new_status==1 & trimestre==1, col chi2  

 

tab faz_ativ_lazer_antes if pas_media~=. & new_status==1 & trimestre==1 & 

lepr_Gln223Arg_cat~=. 

tab faz_ativ_lazer_antes lepr_Gln223Arg_cat if pas_media~=. & new_status==1 & trimestre==1, 

col chi2 exact 

 

tab escol_2cat if pas_media~=. & new_status==1 & trimestre==1 & lepr_Gln223Arg_cat~=.,  

tab escol_2cat lepr_Gln223Arg_cat if pas_media~=. & new_status==1 & trimestre==1, col chi2 

exact 

 

tab historia_fam_cat if pas_media~=. & new_status==1 & trimestre==1 & lep_G2548A_cat~=. 

tab historia_fam_cat lepr_Gln223Arg_cat if pas_media~=. & new_status==1 & trimestre==1, col 

chi2 exact 

 

tab homa_c_T1_t2cat if pas_media~=. & new_status==1 & trimestre==1 & lepr_Lys109Arg_cat~=.,  

tab homa_c_T1_t2cat lepr_Lys109Arg_cat if pas_media~=. & new_status==1 & trimestre==1, col 

chi2 exact 

 

tab paridade_cat if pas_media~=. & new_status==1 & trimestre==1 & lepr_Lys109Arg_cat2~=. 

tab paridade_cat lepr_Lys109Arg_cat2 if pas_media~=. & new_status==1 & trimestre==1, col chi2  

 

tab cor if pas_media~=. & new_status==1 & trimestre==1 & lepr_Lys109Arg_cat2~=. 

tab cor2 lepr_Lys109Arg_cat if pas_media~=. & new_status==1 & trimestre==1, col chi2  

 

tab fumo_atual if pas_media~=. & new_status==1 & trimestre==1 & lepr_Lys109Arg_cat2~=. 

tab fumo_atual lepr_Lys109Arg_cat if pas_media~=. & new_status==1 & trimestre==1, col chi2 

exact 

 

tab consome_alcool if pas_media~=. & new_status==1 & trimestre==1 & lepr_Lys109Arg_cat2~=. 

tab consome_alcool lepr_Lys109Arg_cat if pas_media~=. & new_status==1 & trimestre==1, col chi2 

exact 

 

tab faz_ativ_lazer_antes if pas_media~=. & new_status==1 & trimestre==1 & 

lepr_Lys109Arg_cat2~=. 

tab faz_ativ_lazer_antes lepr_Lys109Arg_cat2 if pas_media~=. & new_status==1 & trimestre==1, 

col chi2 exact 

 

tab escol_2cat if pas_media~=. & new_status==1 & trimestre==1 & lepr_Lys109Arg_cat~=.,  

tab escol_2cat lepr_Lys109Arg_cat if pas_media~=. & new_status==1 & trimestre==1,  col chi2 

exact 

 

tab historia_fam_cat if pas_media~=. & new_status==1 & trimestre==1 & lep_G2548A_cat~=. 

tab historia_fam_cat lepr_Lys109Arg_cat if pas_media~=. & new_status==1 & trimestre==1, col 

chi2 exact 

 

**************************** 

*********TABELA 2*********** 

**************************** 

 

regress pas_media i.lep_G2548A_cat idade escol_2cat fumo_atual faz_ativ_lazer_antes 

paridade_cat imc homa_c_T1_t2cat new_cor_referida_cat historia_fam_cat if new_status==1 & 

trimestre==1 

regress pas_media i.lep_G2548A_cat idade escol_2cat fumo_atual faz_ativ_lazer_antes 

paridade_cat imc homa_c_T1_t2cat new_cor_referida_cat historia_fam_cat if new_status==1 & 

trimestre==2 

regress pas_media i.lep_G2548A_cat idade escol_2cat fumo_atual faz_ativ_lazer_antes 

paridade_cat imc homa_c_T1_t2cat new_cor_referida_cat historia_fam_cat if new_status==1 & 

trimestre==3 

regress pas_media i.lep_G2548A_cat idade escol_2cat fumo_atual faz_ativ_lazer_antes 

paridade_cat imc homa_c_T1_t2cat new_cor_referida_cat historia_fam_cat if new_status==1 & 

trimestre==4 

 

regress pad_media i.lep_G2548A_cat idade escol_2cat fumo_atual faz_ativ_lazer_antes 

paridade_cat imc homa_c_T1_t2cat new_cor_referida_cat historia_fam_cat if new_status==1 & 

trimestre==1 

regress pad_media i.lep_G2548A_cat idade escol_2cat fumo_atual faz_ativ_lazer_antes 

paridade_cat imc homa_c_T1_t2cat new_cor_referida_cat historia_fam_cat if new_status==1 & 

trimestre==2 

regress pad_media i.lep_G2548A_cat idade escol_2cat fumo_atual faz_ativ_lazer_antes 

paridade_cat imc homa_c_T1_t2cat new_cor_referida_cat historia_fam_cat if new_status==1 & 

trimestre==3 

regress pad_media i.lep_G2548A_cat idade escol_2cat fumo_atual faz_ativ_lazer_antes 

paridade_cat imc homa_c_T1_t2cat new_cor_referida_cat historia_fam_cat if new_status==1 & 

trimestre==4 
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regress log_leptina i.lep_G2548A_cat idade escol_2cat fumo_atual faz_ativ_lazer_antes 

paridade_cat imc new_cor_referida_cat if new_status==1 & trimestre==1 

regress log_leptina i.lep_G2548A_cat idade escol_2cat fumo_atual faz_ativ_lazer_antes 

paridade_cat imc new_cor_referida_cat if new_status==1 & trimestre==2 

regress log_leptina i.lep_G2548A_cat idade escol_2cat fumo_atual faz_ativ_lazer_antes 

paridade_cat imc new_cor_referida_cat if new_status==1 & trimestre==3 

regress log_leptina i.lep_G2548A_cat idade escol_2cat fumo_atual faz_ativ_lazer_antes 

paridade_cat imc new_cor_referida_cat if new_status==1 & trimestre==4 

 

regress pas_media i.lep_G2548A_cat if new_status==1 & trimestre==1 

regress pas_media i.lep_G2548A_cat if new_status==1 & trimestre==2 

regress pas_media i.lep_G2548A_cat if new_status==1 & trimestre==3 

regress pas_media i.lep_G2548A_cat if new_status==1 & trimestre==4 

 

regress pad_media i.lep_G2548A_cat if new_status==1 & trimestre==1 

regress pad_media i.lep_G2548A_cat if new_status==1 & trimestre==2 

regress pad_media i.lep_G2548A_cat if new_status==1 & trimestre==3 

regress pad_media i.lep_G2548A_cat if new_status==1 & trimestre==4 

 

regress leptin_log i.lep_G2548A_cat if new_status==1 & trimestre==1 

regress leptin_log i.lep_G2548A_cat if new_status==1 & trimestre==2 

regress leptin_log i.lep_G2548A_cat if new_status==1 & trimestre==3 

regress leptin_log i.lep_G2548A_cat if new_status==1 & trimestre==4 

 

regress pas_media i.lepr_Gln223Arg_cat idade escol_2cat fumo_atual faz_ativ_lazer_antes 

paridade_cat imc homa_c_T1_t2cat new_cor_referida_cat historia_fam_cat if new_status==1 & 

trimestre==1 

regress pas_media i.lepr_Gln223Arg_cat idade escol_2cat fumo_atual faz_ativ_lazer_antes 

paridade_cat imc homa_c_T1_t2cat new_cor_referida_cat historia_fam_cat if new_status==1 & 

trimestre==2 

regress pas_media i.lepr_Gln223Arg_cat idade escol_2cat fumo_atual faz_ativ_lazer_antes 

paridade_cat imc homa_c_T1_t2cat new_cor_referida_cat historia_fam_cat if new_status==1 & 

trimestre==3 

regress pas_media i.lepr_Gln223Arg_cat idade escol_2cat fumo_atual faz_ativ_lazer_antes 

paridade_cat imc homa_c_T1_t2cat new_cor_referida_cat historia_fam_cat if new_status==1 & 

trimestre==4 

 

regress pad_media i.lepr_Gln223Arg_cat idade escol_2cat fumo_atual faz_ativ_lazer_antes 

paridade_cat imc homa_c_T1_t2cat new_cor_referida_cat historia_fam_cat if new_status==1 & 

trimestre==1 

regress pad_media i.lepr_Gln223Arg_cat idade escol_2cat fumo_atual faz_ativ_lazer_antes 

paridade_cat imc homa_c_T1_t2cat new_cor_referida_cat historia_fam_cat if new_status==1 & 

trimestre==2 

regress pad_media i.lepr_Gln223Arg_cat idade escol_2cat fumo_atual faz_ativ_lazer_antes 

paridade_cat imc homa_c_T1_t2cat new_cor_referida_cat historia_fam_cat if new_status==1 & 

trimestre==3 

regress pad_media i.lepr_Gln223Arg_cat idade escol_2cat fumo_atual faz_ativ_lazer_antes 

paridade_cat imc homa_c_T1_t2cat new_cor_referida_cat historia_fam_cat if new_status==1 & 

trimestre==4 

 

regress log_leptina i.lepr_Gln223Arg_cat idade escol_2cat fumo_atual faz_ativ_lazer_antes 

paridade_cat imc new_cor_referida_cat if new_status==1 & trimestre==1 

regress log_leptina i.lepr_Gln223Arg_cat idade escol_2cat fumo_atual faz_ativ_lazer_antes 

paridade_cat imc new_cor_referida_cat if new_status==1 & trimestre==2 

regress log_leptina i.lepr_Gln223Arg_cat idade escol_2cat fumo_atual faz_ativ_lazer_antes 

paridade_cat imc new_cor_referida_cat if new_status==1 & trimestre==3 

regress log_leptina i.lepr_Gln223Arg_cat idade escol_2cat fumo_atual faz_ativ_lazer_antes 

paridade_cat imc new_cor_referida_cat if new_status==1 & trimestre==4 

 

regress pas_media i.lepr_Gln223Arg_cat if new_status==1 & trimestre==1 

regress pas_media i.lepr_Gln223Arg_cat if new_status==1 & trimestre==2 

regress pas_media i.lepr_Gln223Arg_cat if new_status==1 & trimestre==3 

regress pas_media i.lepr_Gln223Arg_cat if new_status==1 & trimestre==4 

 

regress pad_media i.lepr_Gln223Arg_cat if new_status==1 & trimestre==1 

regress pad_media i.lepr_Gln223Arg_cat if new_status==1 & trimestre==2 

regress pad_media i.lepr_Gln223Arg_cat if new_status==1 & trimestre==3 

regress pad_media i.lepr_Gln223Arg_cat if new_status==1 & trimestre==4 

 

regress leptin_log i.lepr_Gln223Arg_cat if new_status==1 & trimestre==1 

regress leptin_log i.lepr_Gln223Arg_cat if new_status==1 & trimestre==2 

regress leptin_log i.lepr_Gln223Arg_cat if new_status==1 & trimestre==3 

regress leptin_log i.lepr_Gln223Arg_cat if new_status==1 & trimestre==4 
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regress pas_media i.lepr_Lys109Arg_cat idade escol_2cat fumo_atual faz_ativ_lazer_antes 

paridade_cat imc homa_c_T1_t2cat new_cor_referida_cat historia_fam_cat if new_status==1 & 

trimestre==1 

regress pas_media i.lepr_Lys109Arg_cat idade escol_2cat fumo_atual faz_ativ_lazer_antes 

paridade_cat imc homa_c_T1_t2cat new_cor_referida_cat historia_fam_cat if new_status==1 & 

trimestre==2 

regress pas_media i.lepr_Lys109Arg_cat idade escol_2cat fumo_atual faz_ativ_lazer_antes 

paridade_cat imc homa_c_T1_t2cat new_cor_referida_cat historia_fam_cat if new_status==1 & 

trimestre==3 

regress pas_media i.lepr_Lys109Arg_cat idade escol_2cat fumo_atual faz_ativ_lazer_antes 

paridade_cat imc homa_c_T1_t2cat new_cor_referida_cat historia_fam_cat if new_status==1 & 

trimestre==4 

 

regress pad_media i.lepr_Lys109Arg_cat idade escol_2cat fumo_atual faz_ativ_lazer_antes 

paridade_cat imc homa_c_T1_t2cat new_cor_referida_cat historia_fam_cat if new_status==1 & 

trimestre==1 

regress pad_media i.lepr_Lys109Arg_cat idade escol_2cat fumo_atual faz_ativ_lazer_antes 

paridade_cat imc homa_c_T1_t2cat new_cor_referida_cat historia_fam_cat if new_status==1 & 

trimestre==2 

regress pad_media i.lepr_Lys109Arg_cat idade escol_2cat fumo_atual faz_ativ_lazer_antes 

paridade_cat imc homa_c_T1_t2cat new_cor_referida_cat historia_fam_cat if new_status==1 & 

trimestre==3 

regress pad_media i.lepr_Lys109Arg_cat idade escol_2cat fumo_atual faz_ativ_lazer_antes 

paridade_cat imc homa_c_T1_t2cat new_cor_referida_cat historia_fam_cat if new_status==1 & 

trimestre==4 

 

regress log_leptina i.lepr_Lys109Arg_cat idade escol_2cat fumo_atual faz_ativ_lazer_antes 

paridade_cat imc new_cor_referida_cat if new_status==1 & trimestre==1 

regress log_leptina i.lepr_Lys109Arg_cat idade escol_2cat fumo_atual faz_ativ_lazer_antes 

paridade_cat imc new_cor_referida_cat if new_status==1 & trimestre==2 

regress log_leptina i.lepr_Lys109Arg_cat idade escol_2cat fumo_atual faz_ativ_lazer_antes 

paridade_cat imc new_cor_referida_cat if new_status==1 & trimestre==3 

regress log_leptina i.lepr_Lys109Arg_cat idade escol_2cat fumo_atual faz_ativ_lazer_antes 

paridade_cat imc new_cor_referida_cat if new_status==1 & trimestre==4 

 

 

regress pas_media i.lepr_Lys109Arg_cat idade imc homa_correct_01 new_cor_referida_cat 

faz_ativ_lazer_antes if new_status==1 & trimestre==1 

regress pas_media i.lepr_Lys109Arg_cat idade imc homa_correct_01 new_cor_referida_cat 

faz_ativ_lazer_antes if new_status==1 & trimestre==2 

regress pas_media i.lepr_Lys109Arg_cat idade imc homa_correct_01 new_cor_referida_cat 

faz_ativ_lazer_antes if new_status==1 & trimestre==3 

regress pas_media i.lepr_Lys109Arg_cat idade imc homa_correct_01 new_cor_referida_cat 

faz_ativ_lazer_antes if new_status==1 & trimestre==4 

 

regress pad_media i.lepr_Lys109Arg_cat if new_status==1 & trimestre==1 

regress pad_media i.lepr_Lys109Arg_cat if new_status==1 & trimestre==2 

regress pad_media i.lepr_Lys109Arg_cat if new_status==1 & trimestre==3 

regress pad_media i.lepr_Lys109Arg_cat if new_status==1 & trimestre==4 

 

regress leptin_log i.lepr_Lys109Arg_cat if new_status==1 & trimestre==1 

regress leptin_log i.lepr_Lys109Arg_cat if new_status==1 & trimestre==2 

regress leptin_log i.lepr_Lys109Arg_cat if new_status==1 & trimestre==3 

regress leptin_log i.lepr_Lys109Arg_cat if new_status==1 & trimestre==4 

 

************************************** 

***********TABELAS 3 E 4************** 

************************************** 

 

xtmixed pas_media c.imc##lep_G2548A_cat sg_padrao sg if new_status==1 & lep_G2548A_cat~=. , || 

id: sg_padrao, covariance(uns) variance 

xtmixed pas_media c.imc##lep_G2548A_cat idade escol_2cat fumo_atual faz_ativ_lazer_antes 

paridade_cat imc homa_c_T1_t2cat new_cor_referida_cat historia_fam_cat sg_padrao sg if 

new_status==1 & lep_G2548A_cat~=. , || id: sg_padrao, covariance(uns) variance 

xtmixed pas_media lepr_Gln223Arg_cat imc idade escol_2cat fumo_atual faz_ativ_lazer_antes 

paridade_cat imc homa_c_T1_t2cat new_cor_referida_cat historia_fam_cat sg_padrao sg if 

new_status==1 & lep_G2548A_cat~=. , || id: sg_padrao, covariance(uns) variance 

 

xtmixed pas_media lepr_Lys109Arg_cat imc idade escol_2cat fumo_atual faz_ativ_lazer_antes 

paridade_cat imc homa_c_T1_t2cat new_cor_referida_cat historia_fam_cat sg_padrao sg if 

new_status==1 & lep_G2548A_cat~=. , || id: sg_padrao, covariance(uns) variance 

 

xtmixed pad_media c.imc##lep_G2548A_cat idade escol_2cat fumo_atual faz_ativ_lazer_antes 

paridade_cat homa_c_T1_t2cat new_cor_referida_cat historia_fam_cat sg_padrao sg if 

new_status==1 & lep_G2548A_cat~=. , || id: sg_padrao, covariance(uns) variance 

xtmixed pad_media lepr_Gln223Arg_cat imc idade escol_2cat fumo_atual faz_ativ_lazer_antes 

paridade_cat imc homa_c_T1_t2cat new_cor_referida_cat historia_fam_cat sg_padrao sg if 
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new_status==1 & lep_G2548A_cat~=. , || id: sg_padrao, covariance(uns) variance 

 

xtmixed pad_media lepr_Lys109Arg_cat imc idade escol_2cat fumo_atual faz_ativ_lazer_antes 

paridade_cat imc homa_c_T1_t2cat new_cor_referida_cat historia_fam_cat sg_padrao sg if 

new_status==1 & lep_G2548A_cat~=. , || id: sg_padrao, covariance(uns) variance 

 

 

ARTIGO 2. Leptin gene polymorphism (G2548A) is associated with serum lipids change 

during pregnancy independently of total energy and fat intake: a prospective 

cohort study. 

 

******************** 

***TABELA 1********* 

******************** 

 

sum idade if trimestre==1 & status_snp==1 & hdl_lab~=. & lep_G2548A_inv_cat~=. 

sum anos_escolaridade if trimestre==1 & status_snp==1 & hdl_lab~=. & lep_G2548A_inv_cat~=. 

sum imc_pre if trimestre==1 & status_snp==1 & hdl_lab~=. & lep_G2548A_inv_cat~=. 

sum renda_dolar if trimestre==1 & status_snp==1 & hdl_lab~=. & lep_G2548A_inv_cat~=. 

 

tab paridade_cat if trimestre==1 & status_snp==1 & hdl_lab~=. & lep_G2548A_inv_cat~=. 

tab cor if trimestre==1 & status_snp==1 & hdl_lab~=. & lep_G2548A_inv_cat~=. 

tab faz_ativ_lazer_antes if trimestre==1 & status_snp==1 & hdl_lab~=. & lep_G2548A_inv_cat~=. 

tab fumo_atual if trimestre==1 & status_snp==1 & hdl_lab~=. & lep_G2548A_inv_cat~=. 

 

******************** 

***TABELA 2********* 

******************** 

 

ttest ct_lab if trimestre==1 & status_snp==1, by(lep_G2548A_inv_cat) 

ttest ct_lab if trimestre==2 & status_snp==1, by(lep_G2548A_inv_cat) 

ttest ct_lab if trimestre==3 & status_snp==1, by(lep_G2548A_inv_cat) 

 

ttest ldl_lab if trimestre==1 & status_snp==1, by(lep_G2548A_inv_cat) 

ttest ldl_lab if trimestre==2 & status_snp==1, by(lep_G2548A_inv_cat) 

ttest ldl_lab if trimestre==3 & status_snp==1, by(lep_G2548A_inv_cat) 

 

ttest hdl_lab if trimestre==1 & status_snp==1, by(lep_G2548A_inv_cat) 

ttest hdl_lab if trimestre==2 & status_snp==1, by(lep_G2548A_inv_cat) 

ttest hdl_lab if trimestre==3 & status_snp==1, by(lep_G2548A_inv_cat) 

 

ttest tg_lab if trimestre==1 & status_snp==1, by(lep_G2548A_inv_cat) 

ttest tg_lab if trimestre==2 & status_snp==1, by(lep_G2548A_inv_cat) 

ttest tg_lab if trimestre==3 & status_snp==1, by(lep_G2548A_inv_cat) 

 

******************** 

***TABELA 3********* 

******************** 

 

ttest new_kcal3 if status_snp==1 & trimestre==1 & hdl_lab~=., by(lep_G2548A_cat) 

ttest dens_total_3_ if status_snp==1 & trimestre==1 & hdl_lab~=., by(lep_G2548A_cat) 

ttest liptotal_3tr if status_snp==1 & trimestre==1 & hdl_lab~=., by(lep_G2548A_cat) 

ttest percent_liptotal if status_snp==1 & trimestre==1 & hdl_lab~=., by(lep_G2548A_cat) 

ttest sattotal_3tr if status_snp==1 & trimestre==1 & hdl_lab~=. , by(lep_G2548A_cat) 

ttest percent_sattotal if status_snp==1 & trimestre==1 & hdl_lab~=., by(lep_G2548A_cat) 

ttest new_monoins_3tr if status_snp==1 & trimestre==1 & hdl_lab~=., by(lep_G2548A_cat) 

ttest percent_monoins if status_snp==1 & trimestre==1 & hdl_lab~=., by(lep_G2548A_cat) 

ttest new_poli_3tr if status_snp==1 & trimestre==1 & hdl_lab~=., by(lep_G2548A_cat) 

ttest percent_poli if status_snp==1 & trimestre==1 & hdl_lab~=., by(lep_G2548A_cat) 

 

******************** 

***TABELA 4********* 

******************** 

 

****Modelo 1 

xtmixed ct_lab i.lep_G2548A_inv_cat##c.sg_padrao sg_quadratica if status_snp==1 & trimestre~=4 

, || id: sg_padrao, covariance(uns) variance 

****Modelo 2 
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xtmixed ct_lab i.lep_G2548A_inv_cat##c.sg_padrao sg_quadratica imc_pre faz_ativ_lazer_antes 

anos_escolaridade  if status_snp==1 & trimestre~=4 , || id: sg_padrao, covariance(uns) 

variance 

****Modelo 3 

xtmixed ct_lab i.lep_G2548A_inv_cat##c.sg_padrao sg_quadratica imc_pre faz_ativ_lazer_antes 

anos_escolaridade liptotal_3tr new_kcal3  if status_snp==1 & trimestre~=4 , || id: sg_padrao, 

covariance(uns) variance 

 

****Modelo 1 

xtmixed ldl_lab i.lep_G2548A_inv_cat##c.sg_padrao sg_quadratica if status_snp==1 & 

trimestre~=4 , || id: sg_padrao, covariance(uns) variance 

****Modelo 2 

xtmixed ldl_lab i.lep_G2548A_inv_cat##c.sg_padrao sg_quadratica imc_pre faz_ativ_lazer_antes 

anos_escolaridade  if status_snp==1 & trimestre~=4 , || id: sg_padrao, covariance(uns) 

variance 

****Modelo 3 

xtmixed ldl_lab i.lep_G2548A_inv_cat##c.sg_padrao sg_quadratica imc_pre faz_ativ_lazer_antes 

anos_escolaridade liptotal_3tr new_kcal3  if status_snp==1 & trimestre~=4 , || id: sg_padrao, 

covariance(uns) variance 

 

****Modelo 1 

xtmixed hdl_lab i.lep_G2548A_inv_cat##c.sg_padrao sg_quadratica if status_snp==1 & 

trimestre~=4 , || id: sg_padrao, covariance(uns) variance 

****Modelo 2 

xtmixed hdl _lab i.lep_G2548A_inv_cat##c.sg_padrao sg_quadratica imc_pre faz_ativ_lazer_antes 

anos_escolaridade  if status_snp==1 & trimestre~=4 , || id: sg_padrao, covariance(uns) 

variance 

****Modelo 3 

xtmixed hdl _lab i.lep_G2548A_inv_cat##c.sg_padrao sg_quadratica imc_pre faz_ativ_lazer_antes 

anos_escolaridade liptotal_3tr new_kcal3  if status_snp==1 & trimestre~=4 , || id: sg_padrao, 

covariance(uns) variance 

 

****Modelo 1 

xtmixed tg_lab i.lep_G2548A_inv_cat##c.sg_padrao  if status_snp==1 & trimestre~=4 , || id: 

sg_padrao, covariance(uns) variance 

****Modelo 2 

xtmixed tg_lab i.lep_G2548A_inv_cat##c.sg_padrao imc_pre faz_ativ_lazer_antes 

anos_escolaridade  if status_snp==1 & trimestre~=4 , || id: sg_padrao, covariance(uns) 

variance 

****Modelo 3 

xtmixed tg_lab i.lep_G2548A_inv_cat##c.sg_padrao imc_pre faz_ativ_lazer_antes 

anos_escolaridade liptotal_3tr new_kcal3 if status_snp==1 & trimestre~=4, || id: sg_padrao, 

covariance(uns) variance 

 

ARTIGO 3. Maternal lipids and leptin concentrations are associated with large-for-

gestational-age births: a prospective cohort study 

 

**************************** 

*******TABELA 1************* 

**************************** 

 

sum idade if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. &  pn_intergrowth~=1 

bysort pn_intergrowth: sum idade if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. & 

pn_intergrowth~=. 

ttest idade if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=., by(GIG)  

 

sum anos_escolaridade if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. &  pn_intergrowth~=1 

bysort pn_intergrowth: sum anos_escolaridade  if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=. & 

GIG~=. &  pn_intergrowth~=. 

ttest anos_escolaridade if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=., by(GIG)  

 

sum imc_pre if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. &  pn_intergrowth~=1 

bysort pn_intergrowth: sum imc_pre if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. & 

pn_intergrowth~=. 

ttest imc_pre if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=., by(GIG)  

 

sum ganhotot_aferido if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. &  pn_intergrowth~=. 

bysort pn_intergrowth: sum  ganhotot_aferido if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. 

& pn_intergrowth~=. 

ttest ganhotot_aferido if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=., by(GIG)  

 

sum glicemia if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. 
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bysort pn_intergrowth: sum glicemia if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. & 

pn_intergrowth~=. 

ttest glicemia if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=., by(GIG)  

ttest glicemia if trimestre==2 & status==1 & hdl_lab~=., by(GIG)  

ttest glicemia if trimestre==3 & status==1 & hdl_lab~=., by(GIG)  

 

sum hdl_lab if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. &  pn_intergrowth~=1 

sum hdl_lab if trimestre==2 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. &  pn_intergrowth~=1 

sum hdl_lab if trimestre==3 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. &  pn_intergrowth~=1 

bysort pn_intergrowth: sum hdl_lab  if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. &  

pn_intergrowth~=. 

bysort pn_intergrowth: sum hdl_lab  if trimestre==2 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. &  

pn_intergrowth~=. 

bysort pn_intergrowth: sum hdl_lab  if trimestre==3 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. &  

pn_intergrowth~=. 

ttest hdl_lab if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. , by(GIG) 

ttest hdl_lab if trimestre==2 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. , by(GIG) 

ttest hdl_lab if trimestre==3 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. , by(GIG) 

 

sum ldl_lab if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. &  pn_intergrowth~=1 

sum ldl_lab if trimestre==2 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. &  pn_intergrowth~=1 

sum ldl_lab if trimestre==3 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. &  pn_intergrowth~=1 

bysort pn_intergrowth: sum ldl_lab  if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. &  

pn_intergrowth~=. 

bysort pn_intergrowth: sum ldl_lab  if trimestre==2 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. &  

pn_intergrowth~=. 

bysort pn_intergrowth: sum ldl_lab  if trimestre==3 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. &  

pn_intergrowth~=. 

ttest ldl_lab if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. , by(GIG) 

ttest ldl_lab if trimestre==2 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. , by(GIG) 

ttest ldl_lab if trimestre==3 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. , by(GIG) 

 

sum ct_lab if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. &  pn_intergrowth~=1 

sum ct_lab if trimestre==2 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. &  pn_intergrowth~=1 

sum ct_lab if trimestre==3 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. &  pn_intergrowth~=1 

bysort pn_intergrowth: sum ct_lab  if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. &  

pn_intergrowth~=. 

bysort pn_intergrowth: sum ct_lab  if trimestre==2 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. &  

pn_intergrowth~=. 

bysort pn_intergrowth: sum ct_lab  if trimestre==3 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. &  

pn_intergrowth~=. 

ttest ct_lab if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. , by(GIG) 

ttest ct_lab if trimestre==2 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. , by(GIG) 

ttest ct_lab if trimestre==3 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. , by(GIG) 

 

sum tg_lab if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. &  pn_intergrowth~=1 

sum tg_lab if trimestre==2 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. &  pn_intergrowth~=1 

sum tg_lab if trimestre==3 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. &  pn_intergrowth~=1 

bysort pn_intergrowth: sum tg_lab  if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. &  

pn_intergrowth~=. 

bysort pn_intergrowth: sum tg_lab  if trimestre==2 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. &  

pn_intergrowth~=. 

bysort pn_intergrowth: sum tg_lab  if trimestre==3 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. &  

pn_intergrowth~=. 

ttest tg_lab if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. , by(GIG) 

ttest tg_lab if trimestre==2 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. , by(GIG) 

ttest tg_lab if trimestre==3 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. , by(GIG) 

 

sum leptina if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. &  pn_intergrowth~=1 

sum leptina if trimestre==2 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. &  pn_intergrowth~=1 

sum leptina if trimestre==3 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. &  pn_intergrowth~=1 

bysort pn_intergrowth: sum leptina  if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. &  

pn_intergrowth~=. 

bysort pn_intergrowth: sum leptina  if trimestre==2 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. &  

pn_intergrowth~=. 

bysort pn_intergrowth: sum leptina  if trimestre==3 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. &  

pn_intergrowth~=. 

ttest leptina if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. , by(GIG) 

ttest leptina if trimestre==2 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. , by(GIG) 

ttest leptina if trimestre==3 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. , by(GIG) 

 

sum adipo_new_micro if adipo>1.56 & adipo<100 & trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. 

&  pn_intergrowth~=1 

sum adipo_new_micro if adipo>1.56 & adipo<100 & trimestre==2 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. 

&  pn_intergrowth~=1 

sum adipo_new_micro if adipo>1.56 & adipo<100 & trimestre==3 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. 

&  pn_intergrowth~=1 
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bysort pn_intergrowth: sum adipo_new_micro if adipo>1.56 & adipo<100 & trimestre==1 & 

status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. 

bysort pn_intergrowth: sum adipo_new_micro if adipo>1.56 & adipo<100 & trimestre==2 & 

status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. 

bysort pn_intergrowth: sum adipo_new_micro if adipo>1.56 & adipo<100 & trimestre==3 & 

status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. 

ttest adipo_new_micro if adipo>1.56 & adipo<100 & trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=. & 

GIG~=. , by(GIG) 

ttest adipo_new_micro if adipo>1.56 & adipo<100 & trimestre==2 & status==1 & hdl_lab~=. & 

GIG~=. , by(GIG) 

ttest adipo_new_micro if adipo>1.56 & adipo<100 & trimestre==3 & status==1 & hdl_lab~=. & 

GIG~=. , by(GIG) 

 

ttest idade if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. & pn_intergrowth~=1, by(GIG) 

ttest idade if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. & pn_intergrowth~=2, by(PIG) 

 

ttest anos_escolaridade if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. & pn_intergrowth~=1, 

by(GIG) 

ttest anos_escolaridade if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. & pn_intergrowth~=2, 

by(PIG) 

 

ttest imc_pre if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. & pn_intergrowth~=1, by(GIG) 

ttest imc_pre if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. & pn_intergrowth~=2, by(PIG) 

 

ttest glicemia if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. & pn_intergrowth~=1, by(GIG) 

ttest glicemia if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. & pn_intergrowth~=2, by(PIG) 

 

ttest hdl_lab if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. & pn_intergrowth~=1, by(GIG) 

ttest hdl_lab if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. & pn_intergrowth~=2, by(PIG) 

ttest hdl_lab if trimestre==2 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. & pn_intergrowth~=1, by(GIG) 

ttest hdl_lab if trimestre==2 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. & pn_intergrowth~=2, by(PIG) 

ttest hdl_lab if trimestre==3 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. & pn_intergrowth~=1, by(GIG) 

ttest hdl_lab if trimestre==3 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. & pn_intergrowth~=2, by(PIG) 

 

ttest ldl_lab if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. & pn_intergrowth~=1, by(GIG) 

ttest ldl_lab if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. & pn_intergrowth~=2, by(PIG) 

ttest ldl_lab if trimestre==2 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. & pn_intergrowth~=1, by(GIG) 

ttest ldl_lab if trimestre==2 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. & pn_intergrowth~=2, by(PIG) 

ttest ldl_lab if trimestre==3 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. & pn_intergrowth~=1, by(GIG) 

ttest ldl_lab if trimestre==3 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. & pn_intergrowth~=2, by(PIG) 

 

ttest ct_lab if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. & pn_intergrowth~=1, by(GIG) 

ttest ct_lab if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. & pn_intergrowth~=2, by(PIG) 

ttest ct_lab if trimestre==2 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. & pn_intergrowth~=1, by(GIG) 

ttest ct_lab if trimestre==2 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. & pn_intergrowth~=2, by(PIG) 

ttest ct_lab if trimestre==3 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. & pn_intergrowth~=1, by(GIG) 

ttest ct_lab if trimestre==3 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. & pn_intergrowth~=2, by(PIG) 

 

ttest tg_lab if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. & pn_intergrowth~=1, by(GIG) 

ttest tg_lab if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. & pn_intergrowth~=2, by(PIG) 

ttest tg_lab if trimestre==2 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. & pn_intergrowth~=1, by(GIG) 

ttest tg_lab if trimestre==2 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. & pn_intergrowth~=2, by(PIG) 

ttest tg_lab if trimestre==3 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. & pn_intergrowth~=1, by(GIG) 

ttest tg_lab if trimestre==3 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. & pn_intergrowth~=2, by(PIG) 

 

ttest leptina if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. & pn_intergrowth~=1, by(GIG) 

ttest leptina if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. & pn_intergrowth~=2, by(PIG) 

ttest leptina if trimestre==2 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. & pn_intergrowth~=1, by(GIG) 

ttest leptina if trimestre==2 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. & pn_intergrowth~=2, by(PIG) 

ttest leptina if trimestre==3 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. & pn_intergrowth~=1, by(GIG) 

ttest leptina if trimestre==3 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. & pn_intergrowth~=2, by(PIG) 

 

ttest adipo_new_micro if adipo>1.56 & adipo<100 & trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=. & 

GIG~=. & pn_intergrowth~=1, by(GIG) 

ttest adipo_new_micro if adipo>1.56 & adipo<100 & trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=. & 

GIG~=. & pn_intergrowth~=2, by(PIG) 

ttest adipo_new_micro if adipo>1.56 & adipo<100 & trimestre==2 & status==1 & hdl_lab~=. & 

GIG~=. & pn_intergrowth~=1, by(GIG) 

ttest adipo_new_micro if adipo>1.56 & adipo<100 & trimestre==2 & status==1 & hdl_lab~=. & 

GIG~=. & pn_intergrowth~=2, by(PIG) 

ttest adipo_new_micro if adipo>1.56 & adipo<100 & trimestre==3 & status==1 & hdl_lab~=. & 

GIG~=. & pn_intergrowth~=1, by(GIG) 

ttest adipo_new_micro if adipo>1.56 & adipo<100 & trimestre==3 & status==1 & hdl_lab~=. & 

GIG~=. & pn_intergrowth~=2, by(PIG) 

 

ttest glicemia if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. & pn_intergrowth~=1, by(GIG) 

ttest glicemia if trimestre==2 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. & pn_intergrowth~=1, by(GIG) 
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ttest glicemia if trimestre==3 & status==1 & hdl_lab~=. & GIG~=. & pn_intergrowth~=1, by(GIG) 

 

**************************** 

*******TABLE 2************** 

**************************** 

 

tab idade_cat GIG if trimestre==1 & status==1 & weightzscore~=. & hdl_lab~=. & 

pn_intergrowth~=1, row col chi2 

tab escol_cat GIG if trimestre==1 & status==1 & weightzscore~=. & hdl_lab~=. & 

pn_intergrowth~=1, row col chi2 

tab fumo_atual GIG if trimestre==1 & status==1 & weightzscore~=. & hdl_lab~=. & 

pn_intergrowth~=1, row col chi2 

tab consome_alcool GIG if trimestre==1 & status==1 & weightzscore~=. & hdl_lab~=. & 

pn_intergrowth~=1, row col chi2 

tab faz_ativ_lazer_antes GIG if trimestre==1 & status==1 & weightzscore~=. & hdl_lab~=. & 

pn_intergrowth~=1, row col chi2 

tab paridade_cat GIG if trimestre==1 & status==1 & weightzscore~=. & hdl_lab~=. & 

pn_intergrowth~=1, row col chi2 

tab imcnew_cat GIG if trimestre==1 & status==1 & weightzscore~=. & hdl_lab~=. & 

pn_intergrowth~=1, row col chi2 

tab gpt_cat GIG if trimestre==1 & status==1 & weightzscore~=. & hdl_lab~=. & 

pn_intergrowth~=1, row col chi2 

 

tab idade_cat GIG if trimestre==1 & status==1 & weightzscore~=. & hdl_lab~=. , row col chi2 

tab escol_cat GIG if trimestre==1 & status==1 & weightzscore~=. & hdl_lab~=. , row col chi2 

tab fumo_atual GIG if trimestre==1 & status==1 & weightzscore~=. & hdl_lab~=. , row col chi2 

tab consome_alcool GIG if trimestre==1 & status==1 & weightzscore~=. & hdl_lab~=. , row col 

chi2 

tab faz_ativ_lazer_antes GIG if trimestre==1 & status==1 & weightzscore~=. & hdl_lab~=. , row 

col chi2 

tab paridade_cat GIG if trimestre==1 & status==1 & weightzscore~=. & hdl_lab~=. , row col chi2 

tab imcnew_cat GIG if trimestre==1 & status==1 & weightzscore~=. & hdl_lab~=. , row col chi2 

tab gpt_cat GIG if trimestre==1 & status==1 & weightzscore~=. & hdl_lab~=. , row col chi2 

 

tab idade_cat PIG if trimestre==1 & status==1 & weightzscore~=. & hdl_lab~=. & 

pn_intergrowth~=2, row col chi2 exact 

tab escol_cat PIG if trimestre==1 & status==1 & weightzscore~=. & hdl_lab~=. & 

pn_intergrowth~=2, row col chi2 exact 

tab fumo_atual PIG if trimestre==1 & status==1 & weightzscore~=. & hdl_lab~=. & 

pn_intergrowth~=2, row col chi2 exact 

tab consome_alcool PIG if trimestre==1 & status==1 & weightzscore~=. & hdl_lab~=. & 

pn_intergrowth~=2, row col chi2 exact 

tab faz_ativ_lazer_antes PIG if trimestre==1 & status==1 & weightzscore~=. & hdl_lab~=. & 

pn_intergrowth~=2, row col chi2 exact 

tab paridade_cat PIG if trimestre==1 & status==1 & weightzscore~=. & hdl_lab~=. & 

pn_intergrowth~=2, row col chi2 exact 

tab imcnew_cat PIG if trimestre==1 & status==1 & weightzscore~=. & hdl_lab~=. & 

pn_intergrowth~=2, row col chi2 exact 

tab gpt_cat PIG if trimestre==1 & status==1 & weightzscore~=. & hdl_lab~=. & 

pn_intergrowth~=2, row col chi2 exact 

 

****TABLE 3**** 

****DESCRIÇÃO DO PESO AO NASCER 

ttest weightzscore if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=., by(idade_cat) 

ttest weightzscore if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=., by(escol_cat) 

ttest weightzscore if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=., by(fumo_atual) 

ttest weightzscore if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=., by(consome_alcool) 

ttest weightzscore if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=., by(faz_ativ_lazer_antes) 

ttest weightzscore if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=., by(paridade_cat) 

ttest weightzscore if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=., by(imcnew_cat) 

ttest weightzscore if trimestre==1 & status==1 & hdl_lab~=., by(gpt_cat) 

 

 

****Table 4  

***Model 1 

logistic GIG intercept_HDL slope_HDL  if trimestre==1 & status==1 & GIG~=. & hdl_lab~=. 

logistic GIG intercept_LDL slope_LDL if trimestre==1 & status==1 & GIG~=. & hdl_lab~=. 

logistic GIG intercept_ct slope_ct if trimestre==1 & status==1 & GIG~=. & hdl_lab~=. 

logistic GIG intercept_LogTG slope_LogTG if trimestre==1 & status==1 & GIG~=. & hdl_lab~=. 

logistic GIG intercept_LogLep slope_LogLep if trimestre==1 & status==1 & GIG~=. & hdl_lab~=. 

logistic GIG intercept_LogAdipo slope_LogAdipo if adipo>1.56 & adipo<100 & trimestre==1 & 

status==1 & GIG~=. & hdl_lab~=. 

 

***Model 1 

logistic GIG intercept_HDL slope_HDL intercept_LDL slope_LDL intercept_LogTG slope_LogTG 

intercept_LogLep slope_LogLep intercept_LogAdipo slope_LogAdipo if trimestre==1 & status==1 & 

GIG~=. & hdl_lab~=. 
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***Model 2 

logistic GIG intercept_HDL slope_HDL intercept_LDL slope_LDL intercept_LogTG slope_LogTG 

intercept_LogLep slope_LogLep intercept_LogAdipo slope_LogAdipo idade anos_escolaridade 

faz_ativ_lazer_antes glicemia paridade if trimestre==1 & status==1 & GIG~=. & hdl_lab~=. 

 

***Modelo 3 cheio 

logistic GIG intercept_HDL slope_HDL intercept_LDL slope_LDL intercept_LogTG slope_LogTG 

intercept_LogLep slope_LogLep intercept_LogAdipo slope_LogAdipo idade anos_escolaridade 

faz_ativ_lazer_antes kcal1 glicemia  paridade imcnew_cat gpt_cat if adipo>1.56 & adipo<100 &  

trimestre==1 & status==1 



185 

        Registro: __ __ __ - __ 

                                                                  666 – Não quis responder (NQR)      777= Missing       888 = Não se aplica (NSA)        999= Não sabe  

 

Ensaio [   ]  Coorte [   ]      Motivo/tipo de aborto: ____________________________________________________________ 
 

DATA DE COLETA ENTREV REV DIG 1 DATA DE DIGITAÇÃO 1 DIG 2 DATA DE DIGITAÇÃO 2 

__ __ / __ __ / __ __ __ __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ __ / __ __ / __ __ __ __  __ __ / __ __ / __ __ __ __ 
 

� Realizar a PRIMEIRA medida de pressão arterial (folha antropometria) 

“Vamos começar nossa conversa sobre alguns dados gerais da sra..” 

1 
Qual sua data 
de nascimento? ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___ 2 

Qual a sua idade? 
___ ___ anos 

3 

A respeito de sua 
situação conjugal, a 
Sra: (LER as opções de 
resposta) 

01 [  ] vive com companheiro 
02 [  ] não vive com companheiro há mais de 1 ano 
03 [  ] não vive com companheiro há menos de 1 ano 
04 [  ] tem namorado há mais de 1 ano 

      05 [  ] não tem namorado 
      06 [  ] tem namorado a < 1 ano 
      07 [  ] outro  
__ __[  ] codificação 

4 

Você 
pratica 
alguma 
religião? 

  1 [   ] sim            
  0 [   ] não →siga à 7 
__ [   ] cod 
 

5 
Qual sua 
religião? 

    01 [  ] católica romana                02 [  ] judaica ou israelita        
    03 [  ] umbanda/candomblé       04 [  ] protestante tradicional      
    05 [  ] religiões orientais/Budista      06 [  ] evangélica/crente             
    07 [  ] espírita/kardecista                  08 [  ] outra: _____________ 
__ __[  ] codificação  

6 Cor (observação do entrevistador): 
1 [  ] branca                                             3 [  ] negra                                     5 [  ]  indígena                
2 [  ] parda/mulata/morena/cabocla       4 [  ] amarela/oriental                  __ [  ] codificação 

7 
Como você classifica a sua a sua 
cor?  

1 [  ] branca                                           3 [  ] negra                         5 [  ]  indígena                             
2 [  ] parda/mulata/morena/cabocla     4 [  ] amarela/oriental      __ [  ] codificação 

 
8 

Você freqüentou 
a escola? 

1 [  ] sim                              __  [  ] cod  
0 [  ] não → próxima sessão      

9 
Qual foi a última série (ano) que 
você concluiu com aprovação? 

__ __ série de estudo 
__ __ grau 

 
10 

CODIFICAR DEPOIS: 
Qual foi a última série 
(ano) que você concluiu 
com aprovação? 

0 [   ] Nenhum ou até 3º série do ensino fundamental 
1 [   ] 4º série ou ensino fundamental (1º grau) incompleto 
2 [   ] Ens.fund. (1º grau) compl. ou ens. médio (2ºgrau) incompleto 
3 [   ] Ensino médio (2º grau) completo ou superior incompleto 

  4 [   ] Superior completo 
__ [   ] codificação 
 

 

HISTÓRIA OBSTÉTRICA 
“Vamos agora conversar um pouco sobre alguns aspectos relacionados a outras gestações, partos e filhos.” 

1 
Com que idade você menstruou 
pela primeira vez? 

__ __ anos 2 
Com que idade você engravidou 
pela primeira vez? 

__ __ anos 

3 Quantas vezes você ficou grávida, incluindo esta gravidez e abortos? ___ ___  se 1 vez → siga à próxima seção 

4 
Quantos partos você 
já teve?  

__ __ se 00→ 
siga à 8 

5 
Com que idade você 
teve seu primeiro parto? 

__ __ anos 6 
Quantos filhos 
nasceram vivos? 

__ __ 

7 
Quantos filhos 
nasceram mortos? 

__ __ 8 
Já teve gravidez que resultou 
em aborto? 

1 [  ] sim 
0 [  ] não → siga à 11 
 

__ [  ] codificação 
 

9 
Desses abortos que a Sra. teve, 
quantos foram espontâneos e 
quantos foram provocados? 

 
____ ____ Espontâneo 
____ ____ Provocado 

10 
Quando foi seu 
último aborto? 

__ __ / __ __ / __ __ __ __ 

11 
Você já teve algum bebê prematuro, quer dizer, que 
tenha nascido antes dos nove meses de gravidez? 

1 [  ] sim                                __ [  ] cod  
0 [  ] não →  siga à 13 

12 Quantos? __ __ 

13 
Você já teve algum filho com peso ao nascer acima de 4 
quilos? 

1 [  ] sim                                __ [  ] cod 
0 [  ] não →  siga à 15 

14 Quantos? __ __ 

15 
Você já teve algum filho com peso ao nascer menor que 
2 quilos e 500 gramas? 

1 [  ] sim                                __ [  ] cod 
0 [  ] não →  siga à 17 

16 Quantos? __ __ 

17 
Quando foi seu 
último parto? 

__ __ / __ __ / __ __ __ __ 18 
Qual foi o tipo de 
parto do último 
filho? 

1 [  ] vaginal normal  
2 [  ] cesárea 
3 [  ] fórceps       
4 [  ] cócoras   

__ [  ]  cod 
 

19 
Você já perdeu 
filhos depois de 
nascidos? 

1 [  ] sim                     __ [  ] cod 
0 [  ] não → siga à próxima seção 

20 
Quantos? __ __ 
Qual (is) era(m) a(s) idade(s)?  
(codificar abaixo conforme resposta) 

Status da gestante: 01[  ]ativa  02[  ]perda  03[  ]exclusão 04[  ]aborto    
ANEXO 5. 
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21 
Antes de completar 1 
semana de vida? 

__ __ 22 
Entre 1  semana 
e 1 mês de vida? 

__ __ 23 
Entre 1  mês e 
1 ano de vida? 

__ __ 24 
Com 1 ano 
ou mais? 

__ __ 

 
 

IDENTIFICAÇÃO PATERNA 
“Agora, eu gostaria de saber algumas coisas sobre o pai da criança.” 

1 Qual a data de nascimento do pai da criança? ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___ 

2 
Ele freqüentou a 
escola? 

1 [  ] sim            
0 [  ] não. Pule para 5 

__ [  ] cod 3 
Qual foi a última série (ano) que 
ele concluiu com aprovação? 

__ __ anos de estudo 
__ __ grau 

4 

CODIFICAR DEPOIS 
Qual foi a última série 
(ano) que ele concluiu 
com aprovação? 

0 [   ] Nenhum ou até 3º série do ensino fundamental 
1 [   ] 4º série ou ensino fundamental (1º grau) incompleto 
2 [   ] Ens.fund. (1º grau) compl. ou ens. médio (2ºgrau) incompleto 
3 [   ] Ensino médio (2º grau) completo ou superior incompleto 

  4 [   ] Superior completo 
__ [   ] cod 

5 Na sua opinião ele encontra-se 1 [  ] Abaixo do peso ideal   2 [  ] Com peso adequado  3 [  ] Acima do peso ideal     __ [  ] cod 

6 Ele está trabalhando no momento? 1 [  ] sim  0 [  ] não  __ [  ] cod 

 
DESEJO DE ENGRAVIDAR 

“Nós gostaríamos de saber o que você e o pai da criança sentiram quando souberam da sua gravidez.” 

1 
Você estava utilizando 
algum método para 
evitar esta gravidez? 

  1 [  ] sim 
  0 [  ] não → siga à 3 
__ [  ] cod 

2 
Qual o método 
você estava 
usando? 

1 [  ] tabela, coito interrompido  
2 [  ] camisinha 
3 [  ] pílula 
4 [  ] hormônio injetável  

  5 [  ] adesivo 
__ [  ] cod 

3 
Quando ficou grávida, 
você: 

1 [  ] estava querendo engravidar 
2 [  ] queria esperar mais um tempo 
3 [  ] não queria engravidar 

__ [  ] codificação 

4 
E o pai do bebê, 
quando soube que você 
estava grávida:  

1 [  ] queria que você estivesse grávida 
2 [  ] queria esperar mais um tempo 
3 [  ] não queria que você estivesse grávida 

__ [  ] codificação 

 
 

SONO 
“Vamos agora conversar um pouco sobre como é o seu sono.” 

1 ATUALMENTE, quantas horas de sono, em MÉDIA, você costuma dormir POR NOITE?     ___ ___horas 

2 
O seu tempo de sono 
mudou depois que 
engravidou? 

    0 [   ] não mudou. Pule para 4 
    1 [   ] sim, aumentou 
    2 [   ] sim, diminuiu                 __ [  ] cod 

3 
SE SIM, <Mudou> 
Quanto? 

   ___ ___ horas 

4 
Em geral, você 
tem o sono 
tranqüilo? 

  1 [   ] sim 
  0 [   ] não 
__ [   ] cod 

 5 
Modificou 
depois que 
engravidou? 

  0 [   ] não modificou 
  1 [   ] sim, está mais tranqüilo 
  2 [   ] sim, está mais agitado 
  3 [   ] sim, estou com insônia 

   
       __ [  ] codificação 

6 
Você costuma dormir em 
outros horários, sem ser a 
noite? 

1 [   ] sim 
0 [   ] não. Próxima seção              __ [  ] cod 

7 Quantas horas? 
   __ __ h __ __ min 

 

FUMO 

“Agora, eu vou fazer algumas perguntas sobre o hábito de fumar”. 

1 
Você fuma 
atualmente? 

1 [  ] sim  → pule para 3   
0 [  ] não 

             __ [  ] cod 2 
Você já 
fumou? 

1 [  ] sim                           __ [  ] cod 
0 [  ] não →  pule para a próxima seção          

3 
Com que idade você 
começou a fumar? 

__ __ anos 
4 

Quantos cigarros você 
fuma(va) por dia? 

___ ___ 
5 

Sempre fumou a 
mesma quantidade? 

         1 [  ] sim 
         0 [  ] não 
       __ [  ] cod 

6 
SE SIM na 2, Há quanto tempo você parou de 
fumar? 888 se fuma atualmente, 000 para menos de 1 mês. __ __ __ meses 

7 
Calcular depois Durante quanto 
tempo você foi fumante?   __ __ __ meses 
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ÁLCOOL 

"E agora, eu vou fazer algumas perguntas sobre consumo de bebidas alcoólicas”. 

1 
Você consome algum tipo de 
bebida alcoólica? 

1 [   ] sim → siga à 5  
0 [   ] não  __ [  ] cod 

 2 
Você já consumiu algum 
tipo de bebida alcoólica? 

1 [   ] sim                     __ [  ] cod 
0 [   ] não → próxima seção        

3 
Que idade você tinha quando 
parou de beber? __ __ anos 

Há quanto tempo parou de beber? 
__ __ __ meses 4 

Calcular depois Durante quanto tempo você 
foi consumidora de álcool?      __ __ __ meses 

5 Com que idade começou a beber? ___ ___   anos 
6 Qual (era) o tipo de bebida alcoólica?  
 Tipo de bebida Quantidade Qual a freqüência que você costuma beber? 

 
Cerveja/
Chopp 

1 [  ] sim 
0 [  ] não 

__ [  ] cod 
 

 

__ __ copos ou  
__ __ garrafa ou 
__ __ long neck 
__ __  latinhas 

1 [  ] mais de 2 vezes/dia    3 [  ] 4-6 vezes/semana        5 [  ] 1-3 vezes/mês      
2 [  ] 1 vez/dia                    4 [  ] 1-3 vezes/semana        6 [  ] nunca/quase nunca 

__ [  ] cod 

 
Cachaça
/Vodka 

1 [  ] sim 
0 [  ] não 

__ [  ] cod 
 __ __copos 

1 [  ] mais de 2 vezes/dia    3 [  ] 4-6 vezes/semana        5 [  ] 1-3 vezes/mês      
2 [  ] 1 vez/dia                    4 [  ] 1-3 vezes/semana        6 [  ] nunca/quase nunca 

__ [  ] cod 

 Vinho 
1 [  ] sim 
0 [  ] não 

__ [  ] cod 
 __ __taça 

1 [  ] mais de 2 vezes/dia    3 [  ] 4-6 vezes/semana        5 [  ] 1-3 vezes/mês      
2 [  ] 1 vez/dia                    4 [  ] 1-3 vezes/semana        6 [  ] nunca/quase nunca 

__ [  ] cod 

 Uísque 
1 [  ] sim 
0 [  ] não 

__ [  ] cod 
 __ __doses 

1 [  ] mais de 2 vezes/dia    3 [  ] 4-6 vezes/semana        5 [  ] 1-3 vezes/mês      
2 [  ] 1 vez/dia                    4 [  ] 1-3 vezes/semana        6 [  ] nunca/quase nunca 

__ [  ] cod 

  ______ 
1 [  ] sim 
0 [  ] não 

__ [  ] cod 
 __ __ ________ 1 [  ] mais de 2 vezes/dia    3 [  ] 4-6 vezes/semana        5 [  ] 1-3 vezes/mês      

2 [  ] 1 vez/dia                    4 [  ] 1-3 vezes/semana        6 [  ] nunca/quase nunca 
__ [  ] cod 

 

RENDA / CARACTERÍSTICAS DO DOMICÍLIO 
“Agora farei algumas perguntas sobre os bens e a renda dos moradores da casa.  
Mais uma vez lembro que os dados deste estudo servirão apenas para uma pesquisa, portanto a Sra. pode ficar tranqüila 
para informar o que for perguntado.” 

1 
A casa em que 
você mora é: 

1 [   ] própria     3 [   ] posse    5 [  ] outra: _______ 
2 [   ] alugada    4 [   ] emprestada                                __ [  ] cod 

2 
Quantas pessoas moram em 
sua casa incluindo você? ___ ___ 

3 
Quantos cômodos há em sua casa, 
incluindo o banheiro? ___ ___ 

4 
Quantos cômodos são usados para 
dormir? ___ ___ 

5 Quantas pessoas que moram na sua casa possuem alguma fonte de renda, incluindo você? ___ ___ pessoas 

6 
Você faz algum trabalho remunerado 
fora de casa ou em casa?  

1 [   ] sim  
0 [   ] não. Pule para 8          __ [  ] cod 7 Qual?  

8 

Qual a remuneração em reais de cada uma dessas pessoas (listar parentesco com a gestante)?  
(GANHOS REFERENTES ao MÊS PASSADO) 

8.1 Entrevistada: (88888 se não trabalha) 

8.2 Contribuinte 1: (______________ ) 

8.3 Contribuinte 2: (______________ ) 

R$ __ __ __ __ __, 00 

R$ __ __ __ __ __, 00 

R$ __ __ __ __ __, 00 

8.4 Contribuinte 3: ( _______ ) 

8.5 Contribuinte 4: ( _______ ) 

8.6 EXTRA ( questão abaixo): 

8.7 Total (Somar depois): 

R$ __ __ __ __ __ , 00 

R$ __ __ __ __ __, 00 

R$ __ __ __ __ __, 00 

R$ __ __ __ __ __, 00 

A família tem outra fonte de renda, por exemplo, bolsa família, 
aluguel, pensão ou outra, que não foi citada acima? 

0[  ]Não  1[  ] Sim  __ [  ] cod � Quanto? R$__ __ __ __,00/ mês 

9 

Agora vou fazer algumas perguntas a respeito de aparelhos que a Sra. tem em casa.  
A Sra. tem _________ em casa? Para uso do REVISOR: A escala está completa?   1[  ] Sim     0[  ] Não 
Televisão em cores          0 [  ] Não Sim. Quantas?      1 [  ] uma  2 [  ] duas   3 [  ] três   4 [  ] quatro ou +   __ [  ] cod 
Rádio            0 [  ] Não Sim. Quantas?      1 [  ] uma  2 [  ] duas   3 [  ] três   4 [  ] quatro ou +   __ [  ] cod 

Banheiro           0 [  ] Não Sim. Quantas?      4 [  ] uma  5 [  ] duas   6 [  ] três   7 [  ] quatro ou +   __ [  ] cod 
Automóvel           0 [  ] Não Sim. Quantas?      4 [  ] uma  7 [  ] duas   9 [  ] três   9 [  ] quatro ou +   __ [  ] cod 

Quem faz o serviço doméstico na sua casa? 
Empregada mensalista          0 [  ] Não Sim. Quantas?      3 [  ] uma  4 [  ] duas   4 [  ] três   4 [  ] quatro ou +   __ [  ] cod 
 Máquina de lavar, sem ser tanquinho 0 [  ] Não Sim. Quantas?      2 [  ] uma  2 [  ] duas   2 [  ] três   2 [  ] quatro ou +   __ [  ] cod 

Videocassete e/ou DVD          0 [  ] Não Sim. Quantas?      2 [  ] uma  2 [  ] duas   2 [  ] três   2 [  ] quatro ou +   __ [  ] cod 
Geladeira           0 [  ] Não Sim. Quantas?      4 [  ] uma  4 [  ] duas   4 [  ] três   4 [  ] quatro ou +   __ [  ] cod 

Freezer ou geladeira duplex         0 [  ] Não Sim. Quantas?      2 [  ] uma  2 [  ] duas   2 [  ] três   2 [  ] quatro ou +   __ [  ] cod 
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10 Quem é o chefe da família? ___________________________________ (PARENTESCO com a gestante) 

11 

SE O CHEFE DA FAMILIA FOR A GESTANTE OU MARIDO, NÃO PERGUNTE E CODIFIQUE DEPOIS. 
Qual o último ano de estudo do chefe da família?  
0 [   ] Nenhum ou até 3º série do ensino fundamental 
1 [   ] 4º série ou ensino fundamental (1º grau) incompleto 
2 [   ] Ens.fund. (1º grau) compl. ou ens. médio (2ºgrau) incompleto 
4 [   ] Ensino médio (2º grau) completo ou superior incompleto 
8 [   ] Superior completo                                                                                                                                                                    __ [  ] cod 

 
Questionário Edinburgh 

Você terá um bebê e nós gostaríamos de saber como você esta se sentindo. Para isso, vou ler algumas frases e lhe dar 
algumas opções. Peço que você me responda a opção que mais se aproxima de como você se sentiu NOS ÚLTIMOS 
SETE DIAS, e não apenas como você se sente hoje.  
 Para uso do REVISOR: A escala está completa?   1[  ] Sim     0[  ] Não 

1 

Eu tenho sido capaz de rir e achar graça das 
coisas. 

0 [    ] Como eu sempre fiz. 
1 [    ] Não tanto quanto antes. 
2 [    ] Sem dúvida, menos que antes. 
3 [    ] De jeito nenhum.                                                                   __ [  ] cod 

2 

Eu tenho pensado no futuro com alegria. 0 [    ] Sim, como de costume. 
1 [    ] Um pouco menos que de costume. 
2 [    ] Muito menos que de costume. 
3 [    ] Praticamente não.                                                                     __ [  ] cod 

3 

Eu tenho me culpado sem razão quando as 
coisas dão errado. 

0 [    ] Não, de jeito nenhum. 
1 [    ] Raramente. 
2 [    ] Sim, às vezes. 
3 [    ] Sim, muito freqüentemente.                                                    __ [  ] cod 

4 

Eu tenho ficado ansiosa ou preocupada sem 
uma boa razão. 

3 [    ] Sim, muito seguido. 
2 [    ] Sim, às vezes. 
1 [    ] De vez em quando. 
0 [    ] Não, de jeito nenhum.                                                          __ [  ] cod 

5 

Eu tenho me sentido assustada ou em pânico 
sem um bom motivo. 

3 [    ] Sim, muito seguido. 
2 [    ] Sim, às vezes. 
1 [    ] Raramente. 
0 [    ] Não, de jeito nenhum.                                                          __ [  ] cod 

6 

Eu tenho me sentido sobrecarregada pelas 
tarefas e acontecimentos do meu dia-a-dia 

3 [    ] Sim. Na maioria das vezes eu não consigo lidar bem com eles.  
2 [    ] Sim. Algumas vezes não consigo lidar bem como antes. 
1 [    ] Não. Na maioria das vezes consigo lidar bem com eles. 
0 [    ] Não. Eu consigo lidar com eles tão bem quanto antes     __ [  ] cod 

7 

Eu tenho me sentido tão infeliz que eu tenho 
tido dificuldade de dormir. 

3 [    ] Sim, na maioria das vezes. 
2 [    ] Sim, algumas vezes. 
1 [    ] Raramente. 
0 [    ] Não, nenhuma vez.                                                                   __ [  ] cod 

8 

Eu tenho me sentido triste ou muito mal. 3 [    ] Sim, na maioria das vezes. 
2 [    ] Sim, muitas vezes. 
1 [    ] Raramente. 
0 [    ] Não, de jeito nenhum.                                                          __ [  ] cod 

9 

Eu tenho me sentido tão triste que tenho 
chorado. 

3 [    ] Sim, a maior parte do tempo. 
2 [    ] Sim, muitas vezes. 
1 [    ] Só de vez em quando. 
0 [    ] Não, nunca.                                                                            __ [  ] cod 

10 

Eu tenho pensado em fazer alguma coisa 
contra mim mesma. 

3 [    ] Sim, muitas vezes. 
2 [    ] Às vezes. 
1 [    ] Raramente. 
0 [    ] Nunca.                                                                                    __ [  ] cod 
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ATIVIDADE FÍSICA  

“Agora vamos aplicar um questionário para saber que tipo de atividades físicas a Sra. realiza no seu dia-a-dia. Por 
favor, responda às questões, mesmo que você não se considere uma pessoa ativa. As perguntas que faremos se 
referem ao tempo gasto com atividades físicas em uma semana normal.” 

Se mulher respondeu no questionário de RENDA que não trabalha, siga para PARTE 2 

PARTE 1: ATIVIDADES FÍSICAS OCUPACIONAIS (RELACIONADAS AO TRABALHO) 
“A primeira parte é sobre trabalho. Isso inclui trabalho remunerado ou não, trabalho voluntário, ou qualquer trabalho que você faça fora as 
tarefas domésticas como: cuidar da própria casa ou quintal e cuidados com a sua família.” 

1 
Quantos dias por 
semana você trabalha? ___ ___ dias. 

2 Quantas horas você trabalha por dia? __ __ h __ __ 
Calcular depois: 
Total: __ __ __ min 

3 Qual a atividade que você passa mais tempo fazendo no seu trabalho? ____________________ 

4 Das suas “ __ __” horas de trabalho, quanto tempo você gasta com esta atividade?  
___ ___ hs ___ ___ min. 

5 Esta atividade é predominantemente:  1[  ]em pé   ou  2[  ] sentada         __ [  ] codificação 

6 Quanto tempo em média você gasta por dia andando no seu trabalho?  
1 [  ] < 30 min      
2 [  ] 30-60 min     
3 [  ] 1-2h          

4 [  ] 2-4h 
5 [  ] 4-6h 
6 [  ] >6h                    __ [  ] cod 

7 Quanto tempo em média você gasta por dia sentada no seu trabalho? 
1 [  ] < 30 min      
2 [  ] 30-60 min     
3 [  ] 1-2h          

4 [  ] 2-4h 
5 [  ] 4-6h 
6 [  ] >6h                    __ [  ] cod 

8 
Você se abaixa/agacha 
ou se curva muito no 
trabalho? 

  1 [   ] sim 
  0 [   ] não 
 

              __ [  ] cod 9 
Você carrega muito 
peso no trabalho? 

1 [    ] sim 
0 [    ] não 
 

                   __ [  ] cod  

10 
Você sobe muitos lances 
de escadas no trabalho? 

1 [    ] sim 
0 [    ] não 
 

              __ [  ] cod 11 
Você se cansa muito 
(fisicamente) no 
trabalho? 

1 [    ] sim 
0 [    ] não 
 

                   __ [  ] cod 

PARTE 2: ATIVIDADES FÍSICAS DE DESLOCAMENTO (LOCOMOÇÃO) 
Agora vou perguntar sobre como a Sra. vai de um lugar a outro, incluindo lugares como trabalho, mercado, escola, farmácia, banco, etc. 

12 Você anda de bicicleta como meio de transporte? 
1 [  ] sim  
0[   ] não ����Pular para 15 

 
    __ [  ] cod 

13 
Quantos DIAS você anda de bicicleta,  em uma semana normal, como meio de 
transporte? ___ ___ dias.  

14 
Quanto TEMPO em média você gasta por dia andando de bicicleta como meio 
de transporte?  

1[  ] < 15 min     
2[  ] 15-30 min 

3[  ] 30-60 min  
4[  ] > 1h         __ [  ] cod 

15 
Se gestante não trabalha fora de casa ���� Pular para 17 
Quantos DIAS você caminha para ir e voltar do trabalho em uma semana normal? ___ ___ dias. 

16 
Quanto TEMPO você gasta por dia caminhando para IR E VOLTAR do 
trabalho?  

1[  ] < 15 min     
2[  ] 15-30 min 

3[  ] 30-60 min  
4[  ] > 1h        __ [  ] cod 

17 Você freqüenta ou leva seu(s) filho(s) à escola? 
1 [   ] sim  
0 [   ] não  ����  Pular para 20         __ [  ] cod 

18 Quantos DIAS você caminha para ir e voltar da escola em uma semana normal? ___ ___ dias. 

19 Quanto TEMPO você gasta por dia caminhando para IR E VOLTAR da escola? 1[  ] < 15 min     
2[  ] 15-30 min 

3[  ] 30-60 min  
4[  ] > 1h         __ [  ] cod 

20 
Quantos DIAS você caminha para ir e voltar de outros lugares como: mercado, 
farmácia, banco em uma semana normal? ___ ___ dias. 

21 Quanto TEMPO você gasta por dia caminhando para ir e voltar desse(s) lugar(es) 
(não incluir o tempo andando em casa e/ou no trabalho)? 

1[  ] < 15 min     
2[  ] 15-30 min 

3[  ] 30-60 min  
4[  ] > 1h         __ [  ] cod 

22 
Você sobe muitas escadas 
ou ladeiras, para ir de um 
lugar a outro caminhando? 

1[    ] sim 
0[    ] não 

 
        __ [  ] cod 

23 
Você se cansa muito 
(fisicamente) para ir de um 
lugar a outro caminhando? 

 
 
1[    ] sim 
0[    ] não                 __ [  ] cod   
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PARTE 3: ATIVIDADES FÍSICAS DOMÉSTICAS E CUIDADOS COM A FAMÍLIA 
“Falaremos agora sobre as atividades físicas que a Sra. faz dentro de casa e no quintal ou jardim; ou seja, tarefas domésticas 
como: cozinhar, lavar passar, jardinagem, faxina em geral e cuidados com a família.” 

24 

Em uma semana normal, quantos dias você: 

 

Quanto tempo em média você gasta por dia com essa 
tarefa? 

1) Varre a casa? 
2) Faz limpeza leve (tirar pó, arrumar mesa e cama)? 
3) Faxina moderada (limpar janela, lavar banheiro)? 
4) Lava roupa a mão? 
5) Estende roupa no varal? 
6) Passa roupa? 
7) Cozinha? 
8) Lava louça? 
Além dessas, alguma que não tenhamos 
perguntado? 
9)________________________________________    
10)_______________________________________    
11)_______________________________________      
12)_______________________________________      
13)_______________________________________      

__ __ 
__ __ 
__ __ 
__ __ 
__ __ 
__ __ 
__ __ 
__ __ 
__ __ 
 
__ __ 
__ __ 
__ __ 
__ __ 
__ __ 
 

1[  ]<15 min   2[  ]15-30min   3[  ]>30-60m   4[  ]>1h  __[  ] cod 
1[  ]<15 min   2[  ]15-30min   3[  ]>30-60m   4[  ]>1h  __[  ] cod 
1[  ]<15 min   2[  ]15-30min   3[  ]>30-60m   4[  ]>1h  __[  ] cod 
1[  ]<15 min   2[  ]15-30min   3[  ]>30-60m   4[  ]>1h  __[  ] cod 
1[  ]<15 min   2[  ]15-30min   3[  ]>30-60m   4[  ]>1h  __[  ] cod 
1[  ]<15 min   2[  ]15-30min   3[  ]>30-60m   4[  ]>1h  __[  ] cod 
1[  ]<15 min   2[  ]15-30min   3[  ]>30-60m   4[  ]>1h  __[  ] cod 
1[  ]<15 min   2[  ]15-30min   3[  ]>30-60m   4[  ]>1h  __[  ] cod 
 
----------------------------------------------------------------- 
1[  ]<15 min   2[  ]15-30min   3[  ]>30-60m   4[  ]>1h  __[  ] cod 
1[  ]<15 min   2[  ]15-30min   3[  ]>30-60m   4[  ]>1h  __[  ] cod 
1[  ]<15 min   2[  ]15-30min   3[  ]>30-60m   4[  ]>1h  __[  ] cod 
1[  ]<15 min   2[  ]15-30min   3[  ]>30-60m   4[  ]>1h  __[  ] cod 
1[  ]<15 min   2[  ]15-30min   3[  ]>30-60m   4[  ]>1h  __[  ] cod 
 

25 
Quanto tempo em média você passa por dia sentada ou deitada dentro de 
casa (assistindo televisão, lendo, descansando)? 

1 [  ] < 30 min       
2 [  ] 30-60 min      
3 [  ] 1-2h          

4 [  ] 2-4h 
5 [  ] 4-6h 
6 [  ] >6h 

__ [  ] cod 
 

26 
Você se abaixa/agacha ou se 
curva muito em casa? 

1[    ] sim 
0[    ] não        __ [  ] cod 

27 
Você carrega muito peso em 
casa? 

1[    ] sim 
0[    ] não              __ [  ] cod 

28 
Você sobe muitos lances 
de escadas em casa? 

1[    ] sim 
0[    ] não                  __ [  ] cod 

29 
Você se cansa muito 
(fisicamente) em casa? 

1[    ] sim 
0[    ] não                    __ [  ] cod 

 

PARTE 4: ATIVIDADES FÍSICAS DE LAZER (ATIVIDADES RECREACIONAIS, ESPORTES) 
“Agora faremos perguntas sobre todas as atividades físicas que a Sra. fez exclusivamente com o objetivo de se divertir, exercitar-
se, praticar algum esporte ou apenas por lazer.” 

 

30 
Antes de saber da gravidez, você estava praticando alguma atividade física 
de lazer? 

1 [    ] sim 
0 [    ] não ���� Siga a 35                         __ [  ] cod 

31 

Qual a atividade? 

32 

Quantos dias por semana? 

33 

Quanto tempo por dia? 

1) ______________________________ 
2) ______________________________ 
3) ______________________________ 

___ ___ dias por semana. 
___ ___ dias por semana. 
___ ___ dias por semana. 

___ ___ horas ___ ___ minutos. 
___ ___ horas ___ ___ minutos. 
___ ___ horas ___ ___ minutos. 

34 
Há quanto tempo você praticava esta(s) 
atividade(s), antes de engravidar? 

1) _______________; 2) _______________; 3) _______________. 

35 E agora, você está/continua praticando alguma atividade física de lazer? 
1 [    ] Sim 
0 [    ] Não ���� Siga à Parte 5                        __ [  ] cod 

36 

Qual a atividade? 

37 

Quantos dias por semana? 

38 

Quanto tempo por dia? 

1) ______________________________ 
2) ______________________________ 
3) ______________________________ 

___ ___ dias por semana. 
___ ___ dias por semana. 
___ ___ dias por semana. 

___ ___ horas ___ ___ minutos. 
___ ___ horas ___ ___ minutos. 
___ ___ horas ___ ___ minutos. 

 

PARTE 5: PERCEPÇÃO SOBRE ATIVIDADES FÍSICA E ORIENTAÇÃO NO PRÉ-NATAL 

39 
De maneira geral, em relação ao período 
antes de saber que estava grávida, você 
considera que: 

1 [    ] diminuiu suas atividades no dia-a-dia. 
2 [    ] não mudou suas atividades.                                                          __ [  ] cod 
3 [    ] aumentou ou passou a fazer mais atividades do que fazia antes. 

40 
Na sua opinião, atualmente você se 
considera: 

1 [    ] Muito pouco ativa  
2 [    ] Pouco ativa 

3 [    ] Moderadamente ativa 
4 [    ] Muito ativa                             __ [  ] cod 

41 
No seu atendimento pré-natal, você 
recebeu alguma orientação sobre a prática 
de atividades físicas durante a gestação? 

  1 [    ] sim 
  0 [    ] não 
__ [    ] cod 

42 
Se sim, 
quem a 
orientou? 

_____________________ 

43 Que orientação você recebeu?  
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MOS – Apoio Social 

“Às vezes no dia a dia a gente sente vontade de dividir nossas alegrias e nossas angústias com outras pessoas, assim 
como em algumas ocasiões nós precisamos de ajuda nas tarefas domésticas ou com relação aos cuidados de  nossos 
filhos. Daqui pra frente nós vamos falar um pouco sobre isso.” 
1. Com quantos parentes você se sente à vontade e pode falar sobre quase tudo? (Se for o caso, inclua esposo, companheiro ou 
filhos)            __ __  parentes;    00 se nenhum 
2. Com quantos amigos você se sente à vontade e pode falar sobre quase tudo? (Não inclua esposo, companheiro ou filhos) 
                         __ __  amigos;    00 se nenhum 

→→→→ OPÇÕES PARA 3, 3a e 3b:    
 

( 1 ) uma vez por semana ou mais 
( 2 ) duas a três vezes por mês 

( 3 )  algumas vezes por ano      
( 4 ) 1 vez ao ano (somente) 

( __) Codificação 

 3. Nos últimos doze meses, você participou de atividades esportivas em grupo (futebol, vôlei, basquete, outros) ou 
atividades artísticas em grupo (grupo musical, coral, artes plásticas, outras)?  

0 [   ] Não      1 [   ] Sim    __ [   ] cod. Se SIM, Com que freqüência? ___ 
3a.  Nos últimos doze meses, você participou de reuniões de associações de moradores ou funcionários, sindicatos 
ou partidos?    

0 [   ] Não      1 [   ] Sim    __ [   ] cod. Se SIM, Com que freqüência? ___ 
3b. Nos últimos doze meses, você participou de trabalho voluntário ou remunerado, em organizações não 
governamentais (ONG), de caridade, ou outras?   

0 [   ] Não      1 [   ] Sim    __ [   ] cod. Se SIM, Com que freqüência? ___ 
Dar o cartão com as opções de respostas: 

1 – nunca        2 – raramente        3 - às vezes        4 - quase sempre        5 – sempre      __ - codificação 
Se você precisar, com que freqüência conta com alguém ... Para uso do REVISOR: A escala está completa?  1[  ] Sim   0[  ]Não 

1. Que a ajude, se ficar na cama?   

2. Para lhe ouvir, quando você precisa falar?    

3. Para lhe dar bons conselhos em uma situação de crise?  

4. Para levá-la ao médico?   

Se você precisar, com que freqüência conta com alguém ...  

5. Que demonstre amor e afeto por você?  

6. Para se divertir junto?  

7. Para lhe dar informação que a ajude a compreender a uma determinada situação?     

8. Em quem confiar ou para falar de você ou sobre os seus problemas?    

9. Que lhe dê um abraço?     

10. Com quem relaxar?     

11. Para preparar suas refeições, se você não puder prepará-las?      

12. De quem você realmente quer conselhos?      

Se você precisar, com que freqüência conta com alguém ...  

13. Com quem distrair a cabeça?     

14. Para ajudá-la nas tarefas de casa, se ficar doente ?      

15. Para compartilhar suas preocupações e medos mais íntimos?     

16. Para dar sugestões sobre como lidar com um problema pessoal?     

17. Com quem fazer coisas agradáveis?     

18. Que compreenda seus problemas?     

19. Que você ame e que faça você se sentir querida?     
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CTS-1 - Conflict Tactics Scales Form R 
“Agora gostaria de falar sobre sua família, saber um pouco sobre como sua família resolve brigas, discussões e 
problemas.” 

“Não importa como as pessoas se relacionam, tem horas que elas discordam, ficam irritadas uma com as outras, ou 
apenas brigam por estarem de mau humor, apenas cansadas ou por qualquer outra razão. Elas também usam 
várias maneiras de resolverem suas diferenças.” 

“Vou perguntar como Sra. e seu companheiro reagem quando brigas e discussões acontecem, lendo para a Sra. 
algumas coisas que as pessoas fazem quando brigam ou discutem.” (PERGUNTAR SEQUECIALMENTE) 
 
A. Nos últimos 12 meses, nos momentos de discussão e brigas entre o seu companheiro e a senhora, como seu 
companheiro reagiu? 

B. Nos últimos 12 meses, nos momentos de discussão e brigas entre o seu companheiro e a senhora, como a 
senhora reagiu? 

 Para uso do REVISOR: A escala está completa?   1[  ] Sim     0[  ] Não 
Categorias de resposta: 

1- Algumas vezes reagiu assim  2- Muitas vezes reagiu desse modo 
3- Já reagiu assim, mas não nos últimos 12 meses  4- Nunca reagiu dessa forma             __ - Codificação 

TIPO DE REAÇÃO A. Reação do 
Companheiro 

B. Reação da 
Gestante 

a) Discutiu o problema calmamente   
b)Procurou conseguir informações para conhecer melhor o 
seu modo de pensar (dele),  

  

c) Trouxe, ou tentou trazer alguém para ajudar a acalmar as 
coisas 

  

d) Xingou ou insultou    

e) Ficou emburrado(a). Não falou mais do assunto   

f) Retirou-se do quarto, da casa ou da área   

g) Chorou   

h) Fez ou disse coisas só para irritar   

i) Ameaçou bater ou jogar coisas em você (nele)   

j) Destruiu, bateu, jogou ou chutou objetos   

k) Jogou coisas sobre você (ele)   

l) Empurrou ou agarrou você (ele)   

m) Deu tapa ou bofetada em você (nele)   

  Quantas vezes?  Quantas vezes? 

n) Chutou, mordeu ou deu murro em você  (nele)   __ __  __ __ 

o) Bateu ou tentou bater em você (nele) com objetos  __ __  __ __ 

p) Espancou você (ele)  __ __  __ __ 

q) Estrangulou ou sufocou você (ele)  __ __  __ __ 

r) Ameaçou você (ele) com faca ou arma  __ __  __ __ 

s) Usou faca ou arma contra você (ele)  __ __  __ __ 
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Data:___/___/____ 
 

ANTROPOMETRIA 

“Agora vamos realizar algumas medidas, saber sobre sua gestação atual e conversar um pouco sobre seu peso 
também.” 

� Realizar a PRIMEIRA medida de pressão arterial 

1 
Qual a data da sua 
última menstruação? __ __ / __ __ / __ __ __ __ 

2 Semana gestacional DUM:  ___ ___ semanas DUM 

A Sra. fez Ultrassonografia?  
0[  ] Não  → Pular para 4. 
1[  ] Sim   → Consulte ou pergunte a semana gestacional da 
data em que realizou o exame: 
 __ __ semanas e _ dias no dia __ __ /__ __/ __ __ __ __ 

3 
Semana gestacional pela USG (ajustada 
para data desta entrevista) 

___ ___ semanas USG 
 

� Medidas antropométricas: 

4 Estatura: 
4.1 ___ ___ ___ , ___  cm 

5 Estatura MÉDIA: ___ ___ ___ , ___  cm 
4.2 ___ ___ ___ , ___  cm 

6 
Peso pré-gestacional 
RELATADO: 

___ ___ ___, ___ kg 7 
Peso pré-gestacional 
AFERIDO: 

___ ___ ___, ___ kg 

8 
IMC pré-
gestacional (peso 
AFERIDO): 

___ ___ , ___  kg/m2  9 
Categoria IMC 
pré-gestacional: 

1 [   ] baixo peso (< 18,5) 
2 [   ] normal (18,5 a 24,9) 
3 [   ] sobrepeso (≥25 e <29,9)  

  4 [   ] obesidade (≥ 30) 
__ [   ] codificação 
 

� Passar medidas para o CARTÃO DA GESTANTE  ☺ 

10 
Data aferição 
(pressão arterial): 

__ __ / __ __ / __ __ __ __ 11 
Pressão arterial 1 
(PA1): 

Sistólica: __ __ __ mmHg 
Diástólica: __ __ __ mmHg 
Batimentos cardíacos: __ __ __ min 

� Realizar a SEGUNDA medida de pressão arterial 

12 
Pressão arterial 2 
(PA2): 

Sistólica: __ __ __ mmHg 
Diástólica: __ __ __ mmHg 
Batimentos cardíacos: __ __ __ min 

 

 
 

2ª Medida da pressão arterial – Dia do questionário geral 

14 
Data aferição 
(pressão arterial): 

__ __ / __ __ / __ __ __ __ 15 
Pressão arterial 1 
(PA1): 

Sistólica: __ __ __ mmHg 
Diástólica: __ __ __ mmHg 
Batimentos cardíacos: __ __ __ min 

� Realizar a SEGUNDA medida de pressão arterial 

16 
Pressão arterial 2 
(PA2): 

Sistólica: __ __ __ mmHg 
Diástólica: __ __ __ mmHg 
Batimentos cardíacos: __ __ __ min 
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(Entrevistador: DESTACAR  ESTA  FOLHA) 
 
NOME COMPLETO: __________________________________________________________________________________ 
DATA COLETA: ____/____/ _______ 
 

 
 1º TRIMESTRE - RESULTADO DOS EXAMES BIOQUÍMICOS  

Data hemograma: __ __ /__ __ /__ __ __ __ 
SEMANA GESTACIONAL do hemograma : __ __ semanas 
 Parâmetro Valor Valor referência 
1 Neutrófilos  __, __ __ / __ __, __%N  
2 Linfócitos  __, __ __ / __ __, __%L 21 - 35% 
3 Monócitos __, __ __ __ / __ __, __ __%M 4 - 8% 
4 Eosinófilos __, __ __ __ / __, __ __ __ __%E 2 – 4 % 
5 Basófilos __, __ __ __ / __, __ __ __ __%B 0 – 1% 
6 RBC  __ , __ __ m/µL  
7 Hemoglobina __ __ , __ g/dL 12 – 15,5% 
8 Hematócrito __ __ , __ % 37 – 47 g% 
9 MCV __ __ , __ fL 82-92 m3 
10 MCH __ __ , __ pg  
11 MCHC __ __ , __ g/dL  
12 RDW __ __ , __ %   
Data bioquímica: __ __ /__ __ /__ __ __ __ (não inserir valores com vírgula) 
SEMANA GESTACIONAL da coleta bioquímica/pesquisa : __ __ semanas 
13 Glicemia jejum __ __ __ mg/dL 70 - 110 
14 Colesterol total: __ __ __ mg/dL 140 – 200 
15 Triglicérides: __ __ __ mg/dL 65 – 150 
16 HDL __ __ __ mg/dL 40 - 60 
17 LDL (calcular) =  CT - (TG/5 + HDL) __ __ __ mg/dL   
Data microbiologia: __ __ /__ __ /__ __ __ __  
SEMANA GESTACIONAL da urocultura : __ __ semanas 
18 Parasitológico de fezes: 0 [  ] negativo 1 [  ] positivo: ________________      _ [  ] cod 
19 Urocultura: 0 [  ] negativo 1 [  ] positivo 2 [  ] flora bact. Discreta  _ [  ] cod 
densidade: __ __ __ __ ; pH: __, ___; proteína (cruzes):______  
 
Aspecto:____________ 
Cor:___________                                                                                                          piócitos: __ a __ p/c 
                                                                                                                                     hemácias: __ a __ p/c 
20 HIV 0 [  ] negativo 1 [  ] positivo      _ [  ] cod 
21 VDRL 0 [  ] negativo 1 [  ] positivo      _ [  ] cod 
22 Toxoplasmose 0 [  ] negativo 1 [  ] positivo      _ [  ] cod 

 
Dosagens posteriores do soro: 
 Parâmetro: Valor  Parâmetro: Valor 
23 Ptn C reativa mg/mL 24 Interleucina-6: pg/mL 
25 Interleucina 1β pg/mL 26 Insulina µU/mL 
27 Adponectina: ng/mL 28   
29   30   
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 2º TRIMESTRE 
 

 

Ensaio [   ]  Coorte [   ]      Motivo/tipo de aborto: ____________________________________________________________ 
 

DATA DE COLETA ENTREV REV DIG 1 DATA DE DIGITAÇÃO 1 DIG 2 DATA DE DIGITAÇÃO 2 

__ __ / __ __ / __ __ __ __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ __ / __ __ / __ __ __ __  __ __ / __ __ / __ __ __ __ 
 

���� Revisar e completar FOLHA DE ROSTO  e PENDÊNCIAS com a gestante. 
“Vamos começar nossa conversa sobre alguns dados gerais da Sra..” 

1 
A respeito de sua situação 
conjugal, a Sra: (LER as opções de 
resposta) 

01 [  ] vive com companheiro 
02 [  ] não vive com companheiro há mais de 1 ano 
03 [  ] não vive com companheiro há menos de 1 ano 
04 [  ] tem namorado há mais de 1 ano 

 05 [  ] não tem namorado 
 06 [  ] tem namorado a < 1 ano 
 07 [  ] outro  
__ __[  ] codificação 

 

2 
O pai da criança está 
trabalhando no momento? 

1 [  ] sim  0 [  ] não  __ [  ] codificação 
 

3 ATUALMENTE, quantas horas de sono, em MÉDIA, você costuma dormir POR NOITE?     ___ ___horas 

4 
Em geral, você 
tem tido o sono 
tranqüilo? 

1 [   ] sim 
0 [   ] não 

__ [  ] codificação 5 

Modificou 
desde o 4º mês 
de gestação 
até agora? 

  0 [   ] não modificou 
  1 [   ] sim, está mais tranqüilo 
  2 [   ] sim, está mais agitado 
  3 [   ] sim, estou com insônia              __ [  ] codificação 

6 
Você tem dormido em outros 
horários, sem ser a noite? 

1 [   ] sim 
0 [   ] não. Próxima seção __ [  ] codificação 

7 Quantas horas? 
   __ __ h __ __ min 

 

Fumante no 1º trimestre? 0[ ] Não  1[ ] Sim  __ [  ] codificação 

8 Você fuma atualmente? 
1 [  ] sim                                          __ [  ] cod 

 0 [  ] não → pule para 10, se fumante no 1º trim e 
para 11 se não fumante no 1º trim.                              

9 
Quantos cigarros 
você fuma por dia? 

___ ___ cigarros 

10 
Há quanto tempo você parou de fumar?  
888 se fuma atualmente, 000 para menos de 1 mês. 

__ __ __ meses 
 

11 
Você consumiu algum tipo de bebida alcoólica 
nos últimos 3 meses? 1 [   ] sim       0 [   ] não → próxima seção       __ [  ] codificação 

12 Qual o tipo de bebida você consumiu? 
Tipo de bebida Quantidade Qual a freqüência que você costuma beber? 

Cerveja/
Chopp 

  1 [  ] sim 
  0 [  ] não 
__ [  ] cod 

__ __ copos ou  
__ __ garrafa ou 
__ __ long neck 
__ __  latinhas 

1 [  ] mais de 2 vezes/dia    3 [  ] 4-6 vezes/semana        5 [  ] 1-3 vezes/mês      
2 [  ] 1 vez/dia                     4 [  ] 1-3 vezes/semana        6 [  ] nunca/quase nunca        __ [  ] cod 

Cachaça
/Vodka 

  1 [  ] sim 
  0 [  ] não 
__ [  ] cod  

__ __copos 
1 [  ] mais de 2 vezes/dia    3 [  ] 4-6 vezes/semana        5 [  ] 1-3 vezes/mês      
2 [  ] 1 vez/dia                     4 [  ] 1-3 vezes/semana        6 [  ] nunca/quase nunca        __ [  ] cod 

Vinho 
  1 [  ] sim 
  0 [  ] não 
__ [  ] cod  

__ __taça 
1 [  ] mais de 2 vezes/dia    3 [  ] 4-6 vezes/semana        5 [  ] 1-3 vezes/mês      
2 [  ] 1 vez/dia                     4 [  ] 1-3 vezes/semana        6 [  ] nunca/quase nunca        __ [  ] cod 

Uísque 
  1 [  ] sim 
  0 [  ] não 
__ [  ] cod  

__ __doses 
1 [  ] mais de 2 vezes/dia    3 [  ] 4-6 vezes/semana        5 [  ] 1-3 vezes/mês      
2 [  ] 1 vez/dia                     4 [  ] 1-3 vezes/semana        6 [  ] nunca/quase nunca        __ [  ] cod 

 ______ 
  1 [  ] sim 
  0 [  ] não 
__ [  ] cod  

__ __ ________ 
1 [  ] mais de 2 vezes/dia    3 [  ] 4-6 vezes/semana        5 [  ] 1-3 vezes/mês      
2 [  ] 1 vez/dia                     4 [  ] 1-3 vezes/semana        6 [  ] nunca/quase nunca        __ [  ] cod 

 

Status da gestante: 01[  ]ativa   02[  ]perda   03[  ]exclusão  04[  ]aborto  05[  ]natimorto     

ANEXO 6. 
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RENDA. “Agora eu gostaria de saber se a renda da sua família mudou desde a última entrevista. Por favor, 
lembre-se que estas perguntas servirão apenas para a pesquisa e não serão passadas para outras pessoas.” 
“Da última entrevista para cá: O número de pessoas que possuem renda (trabalham) mudou?” 
“Alguém parou de trabalhar?” “O valor do salário aumentou ou diminuiu?” 

1 
A Sra. faz algum trabalho 
remunerado fora de casa ou em casa?  

1 [   ] sim    
0 [   ] não           __ [  ] cod 2 Qual?  

3 Quantas pessoas que moram na sua casa, incluindo você? ___ ___ pessoas 

4 

Qual a remuneração em reais de cada uma dessas pessoas (listar parentesco com a gestante)? (GANHOS REFERENTES 
ao MÊS PASSADO) 

3.1 Gestante: (88888 se não trabalha) 

3.2 Contribuinte 1: (______________ ) 

3.3 Contribuinte 2: (______________ ) 

R$ __ __ __ __ __ , 00 

R$ __ __ __ __ __, 00 

R$ __ __ __ __ __, 00 

3.4 Contribuinte 3: ( _______ ) 

3.5 Contribuinte 4: ( _______ ) 

3.6 EXTRA ( questão abaixo): 

3.7 Total (Somar depois): 

R$ __ __ __ __ __ , 00 

R$ __ __ __ __ __, 00 

R$ __ __ __ __ __, 00 

R$ __ __ __ __ __, 00 

A família tem outra fonte de renda, por exemplo, bolsa família, 
aluguel, pensão ou outra, que não foi citada acima? 0[  ]Não  1[  ] Sim  __ [  ] cod � Quanto? R$__ __ __ __,00/ mês 

 

“Gostaríamos agora de saber como você esta se sentindo. Para isso, vou ler algumas frases e lhe dar algumas opções. Peço 
que você me responda a opção que mais se aproxima de como você se sentiu NOS ÚLTIMOS SETE DIAS, e não apenas 
como você se sente hoje.” 
 Para uso do REVISOR: A escala está completa?   1[  ] Sim     0[  ] Não 

1 

Eu tenho sido capaz de rir e achar graça das 
coisas. 

0 [    ] Como eu sempre fiz. 
1 [    ] Não tanto quanto antes. 
2 [    ] Sem dúvida, menos que antes. 
3 [    ] De jeito nenhum.                                                                        __ [  ] cod 

2 

Eu tenho pensado no futuro com alegria. 0 [    ] Sim, como de costume. 
1 [    ] Um pouco menos que de costume. 
2 [    ] Muito menos que de costume. 
3 [    ] Praticamente não.                                                                __ [  ] cod 

3 

Eu tenho me culpado sem razão quando as 
coisas dão errado. 

0 [    ] Não, de jeito nenhum. 
1 [    ] Raramente. 
2 [    ] Sim, às vezes. 
3 [    ] Sim, muito freqüentemente.                                                 __ [  ] cod 

4 

Eu tenho ficado ansiosa ou preocupada sem 
uma boa razão. 

3 [    ] Sim, muito seguido. 
2 [    ] Sim, às vezes. 
1 [    ] De vez em quando. 
0 [    ] Não, de jeito nenhum.                                                         __ [  ] cod 

5 

Eu tenho me sentido assustada ou em pânico 
sem um bom motivo. 

3 [    ] Sim, muito seguido. 
2 [    ] Sim, às vezes. 
1 [    ] Raramente. 
0 [    ] Não, de jeito nenhum.                                                         __ [  ] cod 

6 

Eu tenho me sentido sobrecarregada pelas 
tarefas e acontecimentos do meu dia-a-dia 

3 [    ] Sim. Na maioria das vezes eu não consigo lidar bem com eles.  
2 [    ] Sim. Algumas vezes não consigo lidar bem como antes. 
1 [    ] Não. Na maioria das vezes consigo lidar bem com eles. 
0 [    ] Não. Eu consigo lidar com eles tão bem quanto antes           __ [  ] cod 

7 

Eu tenho me sentido tão infeliz que eu tenho 
tido dificuldade de dormir. 

3 [    ] Sim, na maioria das vezes. 
2 [    ] Sim, algumas vezes. 
1 [    ] Raramente. 
0 [    ] Não, nenhuma vez.                                                              __ [  ] cod 

8 

Eu tenho me sentido triste ou muito mal. 3 [    ] Sim, na maioria das vezes. 
2 [    ] Sim, muitas vezes. 
1 [    ] Raramente. 
0 [    ] Não, de jeito nenhum.                                                         __ [  ] cod 

9 

Eu tenho me sentido tão triste que tenho 
chorado. 

3 [    ] Sim, a maior parte do tempo. 
2 [    ] Sim, muitas vezes. 
1 [    ] Só de vez em quando. 
0 [    ] Não, nunca.                                                                                 __ [  ] cod 

10 

Eu tenho pensado em fazer alguma coisa contra 
mim mesma. 

3 [    ] Sim, muitas vezes. 
2 [    ] Às vezes. 
1 [    ] Raramente. 
0 [    ] Nunca.                                                                                         __ [  ] cod 
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IDATE - ESTADO  

“Nas frases a seguir a senhora deverá me dizer a freqüência que melhor indica como você SE SENTE AGORA. 
Não gaste muito tempo numa única frase, mas tente dar uma resposta que mais se aproxime de como você se sente 
NESTE MOMENTO”. Entregar o cartão de respostas. 
 Para uso do REVISOR: A escala está completa?   1[  ] Sim     0[  ] Não 
1 Sinto-me calma. 4 [   ] absolutamente não 3 [   ] um pouco 2 [   ] bastante 1 [   ] muitíssimo   __ [  ] cod 

2 Sinto-me segura. 4 [   ] absolutamente não 3 [   ] um pouco 2 [   ] bastante 1 [   ] muitíssimo   __ [  ] cod 

3 Estou tensa. 1 [   ] absolutamente não 2 [   ] um pouco 3 [   ] bastante 4 [   ] muitíssimo   __ [  ] cod 

4 Estou arrependida. 1 [   ] absolutamente não 2 [   ] um pouco 3 [   ] bastante 4 [   ] muitíssimo    __ [  ] cod 

5 Sinto-me à vontade. 4 [   ] absolutamente não 3 [   ] um pouco 2 [   ] bastante 1 [   ] muitíssimo   __ [  ] cod 

6 Sinto-me perturbada. 1 [   ] absolutamente não 2 [   ] um pouco 3 [   ] bastante 4 [   ] muitíssimo     __ [  ] cod 

7 
Estou preocupada com 
possíveis infortúnios. 

1 [   ] absolutamente não 2 [   ] um pouco 3 [   ] bastante 4 [   ] muitíssimo     __ [  ] cod 

8 Sinto-me descansada. 4 [   ] absolutamente não 3 [   ] um pouco 2 [   ] bastante 1 [   ] muitíssimo   __ [  ] cod 

9 Sinto-me ansiosa. 1 [   ] absolutamente não 2 [   ] um pouco 3 [   ] bastante 4 [   ] muitíssimo    __ [  ] cod 

10 Sinto-me “em casa”. 4 [   ] absolutamente não 3 [   ] um pouco 2 [   ] bastante 1 [   ] muitíssimo   __ [  ] cod 

11 Sinto-me confiante. 4 [   ] absolutamente não 3 [   ] um pouco 2 [   ] bastante 1 [   ] muitíssimo   __ [  ] cod 

12 Sinto-me nervosa. 1 [   ] absolutamente não 2 [   ] um pouco 3 [   ] bastante 4 [   ] muitíssimo    __ [  ] cod 

13 Estou agitada. 1 [   ] absolutamente não 2 [   ] um pouco 3 [   ] bastante 4 [   ] muitíssimo    __ [  ] cod 

14 
Sinto-me uma pilha de 
nervos. 

1 [   ] absolutamente não 2 [   ] um pouco 3 [   ] bastante 4 [   ] muitíssimo  __ [  ] cod 

15 Estou descontraída. 4 [   ] absolutamente não 3 [   ] um pouco 2 [   ] bastante 1 [   ] muitíssimo   __ [  ] cod 

16 Estou satisfeita. 4 [   ] absolutamente não 3 [   ] um pouco 2 [   ] bastante 1 [   ] muitíssimo   __ [  ] cod 

17 Estou preocupada. 1 [   ] absolutamente não 2 [   ] um pouco 3 [   ] bastante 4 [   ] muitíssimo   __ [  ] cod 

18 

Sinto-me superexcitada 

(agitata) e confusa. 
1 [   ] absolutamente não 2 [   ] um pouco 3 [   ] bastante 4 [   ] muitíssimo   __ [  ] cod 

19 Sinto-me alegre. 4 [   ] absolutamente não 3 [   ] um pouco 2 [   ] bastante 1 [   ] muitíssimo   __ [  ] cod 

20 Sinto-me bem. 4 [   ] absolutamente não 3 [   ] um pouco 2 [   ] bastante 1 [   ] muitíssimo   __ [  ] cod 
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ATIVIDADE FÍSICA  

PARTE 1: ATIVIDADES FÍSICAS OCUPACIONAIS (RELACIONADAS AO TRABALHO) 
“A primeira parte é sobre trabalho que você faz FORA DE CASA. Não inclua as atividades domésticas.” 

1 
Atualmente você está/continua 
trabalhando FORA DE CASA? 

1 [   ] Sim 
0 [   ] Não ���� Siga à Parte 2 

2 
Com a mesma 
função? _________________________. 

3 
Quantos dias por 
semana você trabalha? 

___ ___ dias. 4 Quantas horas você trabalha por dia? __ __ h __ __ 
Calcular depois: 
Total: __ __ __ min 

5 Qual a atividade que você passa mais tempo fazendo no seu trabalho? ____________________ 

6 Das suas “ __ __” horas de trabalho, quanto tempo você gasta com esta atividade?  
___ ___ hs ___ ___ min. 

7 Esta atividade é predominantemente:  1[  ]em pé   ou  2[  ] sentada         __ [  ] codificação 

8 Quanto tempo em média você gasta por dia andando no seu trabalho?  
1 [  ] < 30 min      
2 [  ] 30-60 min     
3 [  ] 1-2h          

4 [  ] 2-4h 
5 [  ] 4-6h 
6 [  ] >6h                    __ [  ] cod 

9 Quanto tempo em média você gasta por dia sentada no seu trabalho? 
1 [  ] < 30 min      
2 [  ] 30-60 min     
3 [  ] 1-2h          

4 [  ] 2-4h 
5 [  ] 4-6h 
6 [  ] >6h                    __ [  ] cod 

10 
Você se abaixa/agacha 
ou se curva muito no 
trabalho? 

  1 [   ] sim 
  0 [   ] não 

              __ [  ] cod 11 
Você carrega muito 
peso no trabalho? 

  1 [   ] sim 
  0 [   ] não 

              __ [  ] cod 

12 
Você sobe muitos lances 
de escadas no trabalho? 

  1 [   ] sim 
  0 [   ] não 

              __ [  ] cod 13 
Você se cansa muito 
(fisicamente) no 
trabalho? 

  1 [   ] sim 
  0 [   ] não 

              __ [  ] cod 

 

PARTE 2: ATIVIDADES FÍSICAS DE DESLOCAMENTO (LOCOMOÇÃO) 
Agora vamos perguntar sobre como a Sra. vai de um lugar a outro, incluindo lugares como trabalho, mercado, escola, farmácia, 
banco, shopping, cinema, etc. 

14 Você anda de bicicleta como meio de transporte? 
1 [  ] sim  
0[   ] não ����Pular para 17              __ [  ] cod 

15 
Quantos DIAS você anda de bicicleta,  em uma semana normal, como meio de 
transporte? 

___ ___ dias.  

16 
Quanto TEMPO em média você gasta por dia andando de bicicleta como meio 
de transporte?  

1[  ] < 15 min     
2[  ] 15-30 min 

3[  ] 30-60 min  
4[  ] > 1h        __ [  ] cod 

17 Se gestante não trabalha fora de casa ���� Pular para 19 
Quantos DIAS você caminha para ir e voltar do trabalho em uma semana normal? ___ ___ dias. 

18 
Quanto TEMPO você gasta por dia caminhando para IR E VOLTAR do 
trabalho?  

1[  ] < 15 min     
2[  ] 15-30 min 

3[  ] 30-60 min  
4[  ] > 1h        __ [  ] cod 

19 Você freqüenta ou leva seu(s) filho(s) à escola? 
1 [   ] sim  
0 [   ] não  ����  Pular para 21         __ [  ] cod 

20 Quantos DIAS você caminha para ir e voltar da escola em uma semana normal? ___ ___ dias. 

21 Quanto TEMPO você gasta por dia caminhando para IR E VOLTAR da escola? 1[  ] < 15 min     
2[  ] 15-30 min 

3[  ] 30-60 min  
4[  ] > 1h         __ [  ] cod 

22 
Quantos DIAS você caminha para ir e voltar de outros lugares como: mercado, 
farmácia, banco em uma semana normal? ___ ___ dias. 

23 Quanto TEMPO você gasta por dia caminhando para ir e voltar desse(s) lugar(es) 
(não incluir o tempo andando em casa e/ou no trabalho)? 

1[  ] < 15 min     
2[  ] 15-30 min 

3[  ] 30-60 min  
4[  ] > 1h         __ [  ] cod 

24 
Você sobe muitas escadas 
ou ladeiras, para ir de um 
lugar a outro caminhando? 

1[    ] sim 
0[    ] não 

 
        __ [  ] cod 

25 
Você se cansa muito 
(fisicamente) para ir de um 
lugar a outro caminhando? 

1[    ] sim 
0[    ] não                 __ [  ] cod 
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PARTE 3: ATIVIDADES FÍSICAS DOMÉSTICAS E CUIDADOS COM A FAMÍLIA 
“Falaremos agora sobre as atividades físicas que a Sra. faz dentro de casa e no quintal ou jardim; ou seja, tarefas domésticas 
como: cozinhar, lavar passar, jardinagem, faxina em geral e cuidados com a família.” 

26 

Em uma semana normal, quantos dias você: 

27 

Quanto tempo em média você gasta por dia com essa 
tarefa? 

1) Varre a casa? 
2) Faz limpeza leve (tirar pó, arrumar mesa e cama)? 
3) Faxina moderada (limpar janela, lavar banheiro)? 
4) Lava roupa a mão? 
5) Estende roupa no varal? 
6) Passa roupa? 
7) Cozinha? 
8) Lava louça? 
Além dessas, alguma que não tenhamos 
perguntado? 
9)________________________________________    
10)_______________________________________    
11)_______________________________________      
12)_______________________________________      
13)_______________________________________      

__ __ 
__ __ 
__ __ 
__ __ 
__ __ 
__ __ 
__ __ 
__ __ 
__ __ 
 
__ __ 
__ __ 
__ __ 
__ __ 
__ __ 

1[  ]<15 min 2[  ]15-30min 3[  ]>30-60m 4[  ]>1h __ [  ] cod 
1[  ]<15 min 2[  ]15-30min 3[  ]>30-60m 4[  ]>1h __ [  ] cod 
1[  ]<15 min 2[  ]15-30min 3[  ]>30-60m 4[  ]>1h __ [  ] cod 
1[  ]<15 min 2[  ]15-30min 3[  ]>30-60m 4[  ]>1h __ [  ] cod 
1[  ]<15 min 2[  ]15-30min 3[  ]>30-60m 4[  ]>1h __ [  ] cod 
1[  ]<15 min 2[  ]15-30min 3[  ]>30-60m 4[  ]>1h __ [  ] cod 
1[  ]<15 min 2[  ]15-30min 3[  ]>30-60m 4[  ]>1h __ [  ] cod 
1[  ]<15 min 2[  ]15-30min 3[  ]>30-60m 4[  ]>1h __ [  ] cod 
 
----------------------------------------------------------------- 
1[  ]<15 min 2[  ]15-30min 3[  ]>30-60m 4[  ]>1h __ [  ] cod 
1[  ]<15 min 2[  ]15-30min 3[  ]>30-60m 4[  ]>1h __ [  ] cod 
1[  ]<15 min 2[  ]15-30min 3[  ]>30-60m 4[  ]>1h __ [  ] cod 
1[  ]<15 min 2[  ]15-30min 3[  ]>30-60m 4[  ]>1h __ [  ] cod 
1[  ]<15 min 2[  ]15-30min 3[  ]>30-60m 4[  ]>1h __ [  ] cod 

28 
Quanto tempo em média você passa por dia sentada ou deitada dentro de 
casa (assistindo televisão, lendo, descansando)? 

1 [  ] < 30 min       
2 [  ] 30-60 min      
3 [  ] 1-2h          

4 [  ] 2-4h 
5 [  ] 4-6h 
6 [  ] >6h                  __ [  ] cod 

29 
Você se abaixa/agacha 
ou se curva muito em 
casa? 

1[    ] sim 
0[    ] não        __ [  ] cod 30 

Você carrega muito peso 
em casa? 

1[    ] sim 
0[    ] não                    __ [  ] cod 

31 
Você sobe muitos lances 
de escadas em casa? 

1[    ] sim 
0[    ] não        __ [  ] cod 32 

Você se cansa muito 
(fisicamente) em casa? 

1[    ] sim 
0[    ] não                    __ [  ] cod 

 

 

PARTE 4: ATIVIDADES FÍSICAS DE LAZER (ATIVIDADES RECREACIONAIS, ESPORTES) 
“Agora faremos perguntas sobre todas as atividades físicas que a Sra. fez exclusivamente com o objetivo de se divertir, 
exercitar-se, praticar algum esporte ou apenas por lazer.” 

33 
Atualmente, você está/continua praticando alguma atividade física de 
lazer? 

1 [    ] sim 
0 [    ] não ���� Siga a 37                         __ [  ] cod 

34 

Qual a atividade? 

35 

Quantos dias por semana? 

36 

Quanto tempo por dia? 
1) ______________________________ 
2) ______________________________ 
3) ______________________________ 

___ ___ dias por semana. 
___ ___ dias por semana. 
___ ___ dias por semana. 

___ ___ horas ___ ___ minutos. 
___ ___ horas ___ ___ minutos. 
___ ___ horas ___ ___ minutos. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE 5: PERCEPÇÃO SOBRE ATIVIDADES FÍSICA E ORIENTAÇÃO NO PRÉ-NATAL 

37 
Em relação a nossa última entrevista 
você considera que: 

1 [    ] diminuiu suas atividades no dia-a-dia. 
2 [    ] não mudou suas atividades.                                                           __ [  ] cod 
3 [    ] aumentou ou passou a fazer mais atividades do que fazia antes. 

38 Atualmente você se considera: 
1 [    ] Muito pouco ativa  
2 [    ] Pouco ativa 

3 [    ] Moderadamente ativa 
4 [    ] Muito ativa                      __ [  ] cod 

39 

No seu atendimento pré-natal, você 
recebeu alguma orientação sobre a 
prática de atividades físicas durante a 
gestação? 

1 [    ] sim 
0 [    ] não  
 

__ [  ] cod 40 
Se sim, quem 
a orientou? 

_____________________ 

41 Que orientação você recebeu?  
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ANTROPOMETRIA 

“Agora, vamos realizar algumas medidas e conversar um pouco sobre seu peso.” 

� Realizar a PRIMEIRA medida de pressão arterial 

DUM (1º questionário) __ __ / __ __ / __ __ __ __ 1 Semana gestacional DUM: ___ ____ semanas DUM 

2 
A Sra.  fez ultrassonografia desde a nossa última 
entrevista? 0 [ ]Não 1[  ] Sim __ [  ] cod 

Caso sim, peça para consultar ou pergunte a semana gestacional da data em que 
realizou o exame: __ __ sem _ dias no dia __ __ /__ __/ __ __ __ 

3 
CALCULAR DEPOIS, Semana gestacional pela USG 
(ajustada para data desta entrevista) 

 

___  ___ semanas USG  (calculo a partir da 1ª USG) 

� Medidas antropométricas: 

Estatura : 
___ ___ ___ , ___  cm 

3 Peso atual: ___ ___ ___, ___ kg 

4 IMC atual: ___ ___ , ___  kg/m2 

� Passar medidas para o CARTÃO DA GESTANTE  ☺ 

5 
Você está com edemas 
(inchaço) nas pernas? 

  0 [  ] ausente 
  1 [  ] membros inferiores e superiores           
  2 [  ] membros superiores 
  3 [  ] membros inferiores 
  4 [  ] tornozelo  
  5 [  ] generalizado 
__ [  ] codificação 

6 Cacifu: __  (número de cruzes em 4) 

7 
Data aferição (pressão 
arterial): 

__ __ / __ __ / __ __ __ __ 8 
Pressão arterial 1 
(PA1): 

Sistólica: __ __ __ mmHg 
Diástólica: __ __ __ mmHg 
Batimentos cardíacos: __ __ __ min 

� Realizar a SEGUNDA medida de pressão arterial 

9 Pressão arterial 2 (PA2): 
Sistólica: __ __ __ mmHg 
Diástólica: __ __ __ mmHg 
Batim. cardíacos: __ __ __ min 

 

���� Agradecer ☺☺☺☺ e agendar 34ª semana. 
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(Entrevistador: DESTACAR  ESTA  FOLHA) 
 
NOME COMPLETO: ___________________________________________________________________________ 
DATA COLETA: ____/____/ _______ 
 

2º TRIMESTRE - RESULTADO DOS EXAMES BIOQUÍMICOS  
Data exames: __ __ /__ __ /__ __ __ __ 
SEMANA GESTACIONAL da coleta : __ __ semanas 
 Parâmetro Valor Valor referência 

1 Neutrófilos  __, __ __ / __ __, __%N  

2 Linfócitos  __, __ __ / __ __, __%L 21 - 35% 

3 Monócitos __, __ __ __ /__ __, __ __%M 4 - 8% 

4 Eosinófilos __, __ __ __ / __, __ __ __ __%E 2 – 4 % 

5 Basófilos __, __ __ __ / __, __ __ __ __%B 0 – 1% 

6 RBC  __ , __ __ m/µL  

7 Hemoglobina __ __ , __ g/dL 12 – 15,5% 

8 Hematócrito __ __ , __ % 37 – 47 g% 

9 MCV __ __ , __ fL 82-92 m3 

10 MCH __ __ , __ pg  

11 MCHC __ __ , __ g/dL  

12 RDW __ __ , __ %   

13 Glicemia jejum __ __ __ mg/dL 70 - 110 

14 Colesterol total: __ __ __ mg/dL 140 – 200 

15 Triglicérides: __ __ __ mg/dL 65 – 150 

16 HDL __ __ __ mg/dL 40 - 60 

17 LDL (calcular) =  CT - (TG/5 + HDL) __ __ __ mg/dL   

18 Urocultura: 0 [  ] negativo 1 [  ] positivo 2 [  ] flora bact. Discreta  9 [  ] IGN 
densidade: __ __ __ __ ; pH: __, ___; proteína (cruzes):______  
 
Aspecto:____________ 
Cor:___________                                                                                                          piócitos: __ a __ p/c 
                                                                                                                                     hemácias: __ a __ p/c 
 

 
Dosagens posteriores do soro: 

 Parâmetro: Valor  Parâmetro: Valor 

1 Ptn C reativa mg/mL 2 Interleucina-6: pg/mL 

3 Interleucina 1β pg/mL 4 Insulina µU/mL 

5 Adponectina: ng/mL 6   

7   8   
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3º TRIMESTRE 
 

 

Ensaio [   ]  Coorte [   ]             Motivo/tipo de aborto: __________________________________________________________ 
 

DATA DE COLETA ENTREV REV DIG 1 DATA DE DIGITAÇÃO 1 DIG 2 DATA DE DIGITAÇÃO 2 

__ __ / __ __ / __ __ __ __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ __ / __ __ / __ __ __ __  __ __ / __ __ / __ __ __ __ 
  

���� Revisar FOLHA de ROSTO  e PENDÊNCIAS com a gestante. 
���� Realizar a PRIMEIRA medida de pressão arterial 

 

“Vamos começar nossa conversa sobre alguns dados gerais da Sra..” 

1 
A respeito de sua situação conjugal, a Sra: 
(LER as opções de resposta) 

01 [  ] vive com companheiro 
02 [  ] não vive com companheiro há mais de 1 ano 
03 [  ] não vive com companheiro há menos de 1 ano 
04 [  ] tem namorado há mais de 1 ano 
05 [  ] não tem namorado 
06 [  ] tem namorado a < 1 ano 
07 [  ] outro  

__ __[  ] codificação 

 

 

2 
O pai da criança está 
trabalhando no momento? 

1 [  ] sim  0 [  ] não  __ [  ] codificação       

 

3 ATUALMENTE, quantas horas de sono, em MÉDIA, você costuma dormir POR NOITE? ___ ___horas 

4 
Em geral, você tem tido o sono 
tranqüilo?  

  1 [   ] sim 
  0 [   ] não 
__ [   ] cod 

5 
Modificou desde o 7º 
mês de gestação até 
agora?  

0 [   ] não modificou.  
1 [   ] sim, está mais tranqüilo 
2 [   ] sim, está mais agitado 
3 [   ] sim, estou com insônia           __ [  ] cod 

6 
Você tem dormido em outros 
horários, sem ser a noite? 

1 [   ] sim                    __ [  ] cod 
0 [   ] não. Próxima seção 

7 Quantas horas? __ __ hs __ __ min 

 
 

Fumante no 1º ou 2º trimestre? 0[ ] Não  1[ ] Sim __ [  ] codificação 

8 
Você fuma 
atualmente? 

1 [  ] sim                                                   __ [  ] cod 

0 [  ] não → pule para 12, se fumante no 1º ou 2º  trim.   
9 

Quantos cigarros 
você fuma por dia? 

___ ___ cigarros 

10 
Há quanto tempo você parou de fumar?  
888 se fuma atualmente, 000 para menos de 1 mês. __ __ __ meses 

 

11 
Você consumiu algum tipo de bebida alcoólica 
nos últimos 2 meses? 1 [   ] sim       0 [   ] não → próxima seção       __ [  ] codificação 

12 Qual o tipo de bebida você consumiu? 
Tipo de bebida Quantidade Qual a freqüência que você costuma beber? 

Cerveja/
Chopp 

  1 [  ] sim 
  0 [  ] não 
__ [  ] cod 

__ __ copos ou  
__ __ garrafa ou 
__ __ long neck 
__ __  latinhas 

1 [  ] mais de 2 vezes/dia    3 [  ] 4-6 vezes/semana        5 [  ] 1-3 vezes/mês      
2 [  ] 1 vez/dia                     4 [  ] 1-3 vezes/semana        6 [  ] nunca/quase nunca        __ [  ] cod 

Cachaça
/Vodka 

  1 [  ] sim 
  0 [  ] não 
__ [  ] cod  

__ __copos 
1 [  ] mais de 2 vezes/dia    3 [  ] 4-6 vezes/semana        5 [  ] 1-3 vezes/mês      
2 [  ] 1 vez/dia                     4 [  ] 1-3 vezes/semana        6 [  ] nunca/quase nunca        __ [  ] cod 

Vinho 
  1 [  ] sim 
  0 [  ] não 
__ [  ] cod  

__ __taça 
1 [  ] mais de 2 vezes/dia    3 [  ] 4-6 vezes/semana        5 [  ] 1-3 vezes/mês      
2 [  ] 1 vez/dia                     4 [  ] 1-3 vezes/semana        6 [  ] nunca/quase nunca        __ [  ] cod 

Uísque 
  1 [  ] sim 
  0 [  ] não 
__ [  ] cod  

__ __doses 
1 [  ] mais de 2 vezes/dia    3 [  ] 4-6 vezes/semana        5 [  ] 1-3 vezes/mês      
2 [  ] 1 vez/dia                     4 [  ] 1-3 vezes/semana        6 [  ] nunca/quase nunca        __ [  ] cod 

 ______ 
  1 [  ] sim 
  0 [  ] não 
__ [  ] cod  

__ __ ________ 
1 [  ] mais de 2 vezes/dia    3 [  ] 4-6 vezes/semana        5 [  ] 1-3 vezes/mês      
2 [  ] 1 vez/dia                     4 [  ] 1-3 vezes/semana        6 [  ] nunca/quase nunca        __ [  ] cod 

 

Status da gestante: 01[  ]ativa  02[  ]perda  03[  ]exclusão 04[  ]aborto  05[  ]natimorto  06[  ]parto prematuro  

ANEXO 7. 
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RENDA. “Agora eu gostaria de saber se a renda da sua família mudou desde a última entrevista. Por favor, 
lembre-se que estas perguntas servirão apenas para a pesquisa e não serão passadas para outras pessoas.” 
“Da última entrevista para cá: O número de pessoas que possuem renda (trabalham) mudou?” 
“Alguém parou de trabalhar?” “O valor do salário aumentou ou diminuiu?” 

1 
A Sra. faz algum trabalho 
remunerado fora de casa ou em casa?  

1 [   ] sim    
0 [   ] não           __ [  ] cod 2 Qual?  

3 Quantas pessoas que moram na sua casa incluindo você? ___ ___ pessoas 

4 

Qual a remuneração em reais de cada uma dessas pessoas (listar parentesco com a gestante)? (GANHOS REFERENTES 
ao MÊS PASSADO) 

3.1 Gestante: (88888 se não trabalha) 

3.2 Contribuinte 1: (______________ ) 

3.3 Contribuinte 2: (______________ ) 

R$ __ __ __ __ __ , 00 

R$ __ __ __ __ __, 00 

R$ __ __ __ __ __, 00 

3.4 Contribuinte 3: ( _______ ) 

3.5 Contribuinte 4: ( _______ ) 

3.6 EXTRA ( questão abaixo): 

3.7 Total (Somar depois): 

R$ __ __ __ __ __ , 00 

R$ __ __ __ __ __, 00 

R$ __ __ __ __ __, 00 

R$ __ __ __ __ __, 00 

A família tem outra fonte de renda, por exemplo, bolsa família, 
aluguel, pensão ou outra, que não foi citada acima? 0[  ]Não  1[  ] Sim  __ [  ] cod � Quanto? R$__ __ __ __,00/ mês 

 

HISTÓRIA FAMÍLIAR DE DOENÇAS CRÔNICAS 
“Agora vamos falar um pouco sobre a saúde de seus familiares mais próximos. Na sua família, pais, irmãos, tios 
ou avós, há pessoas com problema de:” 
  Grau de parentesco: 
1 pressão alta?  1 [   ] Sim   0 [   ] Não  __ [   ] cod 1 [ ] irmãos 2 [ ] pais 3 [ ]avós 4 [ ] tios* __ [ ] cod 

2 
diabetes ou açúcar no 
sangue?  

1 [   ] Sim   0 [   ] Não  __ [   ] cod 
1 [ ] irmãos 2 [ ] pais 3 [ ]avós 4 [ ] tios* __ [ ] cod 

3 problemas no coração?  1 [   ] Sim   0 [   ] Não  __ [   ] cod 1 [ ] irmãos 2 [ ] pais 3 [ ]avós 4 [ ] tios* __ [ ] cod 
*tios = irmãos dos pais da gestante (não considerar os cônjuges) 
 

INTERCORRENCIAS DURANTE A GESTAÇÃO 
“Agora gostaria de saber como foi a sua gestação até o momento. Vou perguntar para você alguns problemas 
comuns na gestação... 
1. Infecção urinária? 0[  ] Não  1[  ] Sim. __ [  ] cod       Se sim, quantas vezes? __ __ 
2. Gripe ou resfriado? 0[  ] Não  1[  ] Sim. __ [  ] cod       Se sim, quantas vezes? __ __ 
3. Inflamação na garganta? 0[  ] Não  1[  ] Sim. __ [  ] cod       Se sim, quantas vezes? __ __ 
4. Outra inflamação ou infecção? 0[  ] Não 1[  ] Sim.  __ [  ] cod  Qual?                                      Quantas vezes: __ __ 
5. Virose ou intoxicação alimentar? 0[  ] Não  1[  ] Sim. __ [  ] cod       Se sim, quantas vezes? __ __ 
6. Você precisou ser hospitalizada ou procurou a emergência durante a gestação?  0[  ] Não  1[  ] Sim.  __ [  ] cod 
Se sim, por quê? _______________________________ Usou medicação? 0[  ] Não  1[  ] Sim  __ [  ] cod 
7. Para algum desses problemas citados acima, a Sra. usou alguma medicação antiinflamatória durante a 
gestação?      0[  ] Não  1[  ] Sim  __ [  ] cod , quantas vezes:__ __; Qual o nome? 
8. Durante o pré-natal foi informada que estava com pré-eclâmpsia? 0[  ] Não  1[  ] Sim. __ [  ] cod  
8a. Usou medicação anti-hipertensiva? 0[  ] Não  1[  ] Sim. __ [  ] cod 
Se sim, Qual?_________________ 
9. Durante o pré-natal foi informada que estava com diabetes ou com açúcar do sangue elevado? 0[  ] Não  1[  ] Sim. __ [  ] cod 

9a. Usou medicação para controlar o açúcar? 0[  ] Não  1[  ] Sim. __ [  ] cod  Se sim, Qual?_________________ 
10. Usou alguma outra medicação por outro motivo? 0[  ] Não  1[  ] Sim. __ [  ] cod. Qual?_________________ 

 Se sim, qual evento? Trimestre: 

11. Você se recorda se, durante a gestação, 
aconteceu algum evento estressante, ou seja, 
alguma coisa que deixou a senhora excessivamente 
preocupada, estressada ou mesmo muito triste? 
(seja em casa, na família, ou no trabalho) 

1 [  ] sim 
2 [  ] não  
 

1.__________________________________ 

2.__________________________________ 

3.__________________________________ 

4.__________________________________ 

__ [ ]tri/cod 

__ [ ]tri/cod 

__ [ ]tri/cod 

__ [ ]tri/cod  
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Questionário Edinburgh 
Você terá um bebê e nós gostaríamos de saber como você esta se sentindo. Para isso, vou ler algumas frases e lhe dar 
algumas opções. Peço que você me responda a opção que mais se aproxima de como você se sentiu NOS ÚLTIMOS 
SETE DIAS, e não apenas como você se sente hoje.  
 Para uso do REVISOR: A escala está completa?   1[  ] Sim     0[  ] Não 

1 

Eu tenho sido capaz de rir e achar graça das 
coisas. 

0 [    ] Como eu sempre fiz. 
1 [    ] Não tanto quanto antes. 
2 [    ] Sem dúvida, menos que antes. 
3 [    ] De jeito nenhum.                                                                  __ [  ] cod 

2 

Eu tenho pensado no futuro com alegria. 0 [    ] Sim, como de costume. 
1 [    ] Um pouco menos que de costume. 
2 [    ] Muito menos que de costume. 
3 [    ] Praticamente não.                                                                 __ [  ] cod 

3 

Eu tenho me culpado sem razão quando as 
coisas dão errado. 

0 [    ] Não, de jeito nenhum. 
1 [    ] Raramente. 
2 [    ] Sim, às vezes. 
3 [    ] Sim, muito freqüentemente.                                                __ [  ] cod 

4 

Eu tenho ficado ansiosa ou preocupada sem 
uma boa razão. 

3 [    ] Sim, muito seguido. 
2 [    ] Sim, às vezes. 
1 [    ] De vez em quando. 
0 [    ] Não, de jeito nenhum.                                                         __ [  ] cod 

5 

Eu tenho me sentido assustada ou em pânico 
sem um bom motivo. 

3 [    ] Sim, muito seguido. 
2 [    ] Sim, às vezes. 
1 [    ] Raramente. 
0 [    ] Não, de jeito nenhum.                                                         __ [  ] cod 

6 

Eu tenho me sentido sobrecarregada pelas 
tarefas e acontecimentos do meu dia-a-dia 

3 [    ] Sim. Na maioria das vezes eu não consigo lidar bem com eles.  
2 [    ] Sim. Algumas vezes não consigo lidar bem como antes. 
1 [    ] Não. Na maioria das vezes consigo lidar bem com eles. 
0 [    ] Não. Eu consigo lidar com eles tão bem quanto antes     __ [  ] cod 

7 

Eu tenho me sentido tão infeliz que eu tenho 
tido dificuldade de dormir. 

3 [    ] Sim, na maioria das vezes. 
2 [    ] Sim, algumas vezes. 
1 [    ] Raramente. 
0 [    ] Não, nenhuma vez.                                                              __ [  ] cod 

8 

Eu tenho me sentido triste ou muito mal. 3 [    ] Sim, na maioria das vezes. 
2 [    ] Sim, muitas vezes. 
1 [    ] Raramente. 
0 [    ] Não, de jeito nenhum.                                                        __ [  ] cod 

9 

Eu tenho me sentido tão triste que tenho 
chorado. 

3 [    ] Sim, a maior parte do tempo. 
2 [    ] Sim, muitas vezes. 
1 [    ] Só de vez em quando. 
0 [    ] Não, nunca.                                                                          __ [  ] cod 

10 

Eu tenho pensado em fazer alguma coisa contra 
mim mesma. 

3 [    ] Sim, muitas vezes. 
2 [    ] Às vezes. 
1 [    ] Raramente.  
0 [    ] Nunca.                                                                                   __ [  ] cod 
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IDATE - ESTADO  

“Nas frases a seguir a senhora deverá me dizer a freqüência que melhor indica como você SE SENTE AGORA. 
Não gaste muito tempo numa única frase, mas tente dar uma resposta que mais se aproxime de como você se sente 
NESTE MOMENTO”. Entregar o cartão de respostas. 
 Para uso do REVISOR: A escala está completa?   1[  ] Sim     0[  ] Não 
1 Sinto-me calma. 4 [   ] absolutamente não 3 [   ] um pouco 2 [   ] bastante 1 [   ] muitíssimo   __ [  ] cod 

2 Sinto-me segura. 4 [   ] absolutamente não 3 [   ] um pouco 2 [   ] bastante 1 [   ] muitíssimo   __ [  ] cod 

3 Estou tensa. 1 [   ] absolutamente não 2 [   ] um pouco 3 [   ] bastante 4 [   ] muitíssimo   __ [  ] cod 

4 Estou arrependida. 1 [   ] absolutamente não 2 [   ] um pouco 3 [   ] bastante 4 [   ] muitíssimo    __ [  ] cod 

5 Sinto-me à vontade. 4 [   ] absolutamente não 3 [   ] um pouco 2 [   ] bastante 1 [   ] muitíssimo   __ [  ] cod 

6 Sinto-me perturbada. 1 [   ] absolutamente não 2 [   ] um pouco 3 [   ] bastante 4 [   ] muitíssimo     __ [  ] cod 

7 
Estou preocupada com 
possíveis infortúnios. 

1 [   ] absolutamente não 2 [   ] um pouco 3 [   ] bastante 4 [   ] muitíssimo     __ [  ] cod 

8 Sinto-me descansada. 4 [   ] absolutamente não 3 [   ] um pouco 2 [   ] bastante 1 [   ] muitíssimo   __ [  ] cod 

9 Sinto-me ansiosa. 1 [   ] absolutamente não 2 [   ] um pouco 3 [   ] bastante 4 [   ] muitíssimo    __ [  ] cod 

10 Sinto-me “em casa”. 4 [   ] absolutamente não 3 [   ] um pouco 2 [   ] bastante 1 [   ] muitíssimo   __ [  ] cod 

11 Sinto-me confiante. 4 [   ] absolutamente não 3 [   ] um pouco 2 [   ] bastante 1 [   ] muitíssimo   __ [  ] cod 

12 Sinto-me nervosa. 1 [   ] absolutamente não 2 [   ] um pouco 3 [   ] bastante 4 [   ] muitíssimo    __ [  ] cod 

13 Estou agitada. 1 [   ] absolutamente não 2 [   ] um pouco 3 [   ] bastante 4 [   ] muitíssimo    __ [  ] cod 

14 
Sinto-me uma pilha de 
nervos. 

1 [   ] absolutamente não 2 [   ] um pouco 3 [   ] bastante 4 [   ] muitíssimo  __ [  ] cod 

15 Estou descontraída. 4 [   ] absolutamente não 3 [   ] um pouco 2 [   ] bastante 1 [   ] muitíssimo   __ [  ] cod 

16 Estou satisfeita. 4 [   ] absolutamente não 3 [   ] um pouco 2 [   ] bastante 1 [   ] muitíssimo   __ [  ] cod 

17 Estou preocupada. 1 [   ] absolutamente não 2 [   ] um pouco 3 [   ] bastante 4 [   ] muitíssimo   __ [  ] cod 

18 

Sinto-me superexcitada 

(agitata) e confusa. 
1 [   ] absolutamente não 2 [   ] um pouco 3 [   ] bastante 4 [   ] muitíssimo   __ [  ] cod 

19 Sinto-me alegre. 4 [   ] absolutamente não 3 [   ] um pouco 2 [   ] bastante 1 [   ] muitíssimo   __ [  ] cod 

20 Sinto-me bem. 4 [   ] absolutamente não 3 [   ] um pouco 2 [   ] bastante 1 [   ] muitíssimo   __ [  ] cod 
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MINI: “Agora vou fazer algumas perguntas sobre como a Sra. estava se sentindo NAS 2 ÚLTIMAS SEMANAS, e não 
somente como a Sra. está se sentindo hoje.” 
1 Nas duas últimas semanas, sentiu-se triste, desanimada, deprimida, durante a MAIOR PARTE 

DO DIA, QUASE TODOS OS DIAS? 
 

 1 [   ] Sim 
 0 [   ] Não 
__ [  ] cod 

2 Nas duas últimas semanas, QUASE TODO O TEMPO, teve o sentimento de não ter mais gosto 
por nada, de ter perdido o interesse e o prazer pelas coisas que lhe agradam habitualmente? 

1 [   ] Sim 
 0 [   ] Não 
__ [  ] cod 

A1 OU A2 são “SIM” →  continuar o bloco 
A1+ A2 são “Não” → questionário de atividade física 

3 .Durante as duas últimas semanas, QUANDO SE SENTIA  **<deprimida, desanimada/sem interesse pela maioria 
das coisas>: 
3.1 O seu apetite mudou de forma significativa, ou o seu peso aumentou ou diminui sem que o 

tenha desejado? (variação de +- 5% ao longo do mês) 

  1 [   ] Sim 
  0 [   ] Não 
__ [   ] cod 

3.2 QUANDO SE SENTIA ** Teve problemas de sono quase todas as noites (dificuldade de 

pegar no sono, acordar no meio da noite ou muito cedo, dormir demais)? 

  1 [   ] Sim 
  0 [   ] Não 
__ [   ] cod 

3.3 QUANDO SE SENTIA ** Falou ou movimentou-se mais lentamente do que de costume 

ou pelo contrário, sentiu-se agitada e incapaz de ficar sentada quieta, quase todos os dias? 

  1 [   ] Sim 
  0 [   ] Não 
__ [   ] cod 

3 4 QUANDO SE SENTIA ** Sentiu-se a maior parte do tempo cansada, sem energia, quase 

todos os dias? 

  1 [   ] Sim 
  0 [   ] Não 
__ [   ] cod 

3 5 QUANDO SE SENTIA ** Sentiu-se sem valor ou culpada, quase todos os dias?   1 [   ] Sim 
  0 [   ] Não 
__ [   ] cod 

3 6 QUANDO SE SENTIA ** Teve dificuldade de concentrar-se ou de tomar decisões, quase 

todos os dias? 

  1 [   ] Sim 
  0 [   ] Não 
__ [   ] cod 

3 7 QUANDO SE SENTIA ** Teve, por várias vezes, pensamentos ruins como, por exemplo, 

pensar que seria melhor estar morta ou pensar em fazer mal a si mesma? 

  1 [   ] Sim 
  0 [   ] Não 
__ [   ] cod 

Há pelo menos 3 respostas “SIM”, ou 4 se 1 OU 2 = NÃO → continuar bloco 
EDM Atual 

  1 [   ] Sim 
  0 [   ] Não 

__ [   ] cod→ 
 
4.1 

Ao longo da sua vida, teve outros períodos de 2 semanas ou mais, em que se sentiu 
deprimida ou sem interesse pela maioria das coisas e durante os quais teve os problemas 
dos quais falamos (sintomas explorados de 3.1 a 3.7) 

  1 [   ] Sim 

  0 [   ]Não→próx. 
__ [   ] cod 

 
4.2 

Entre esses períodos de depressão que apresentou ao longo de sua vida, alguma vez teve 
um intervalo de pelo menos 2 meses em que não apresentou nenhum problema de 
depressão ou de perda de interesse? 

  1 [   ] Sim 
  0 [   ] Não 
__ [   ] cod 

4.2 é cotada SIM? 
EDM Recorrente 

  1 [   ] Sim 
  0 [   ] Não 
__ [   ] cod 
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ATIVIDADE FÍSICA  

PARTE 1: ATIVIDADES FÍSICAS OCUPACIONAIS (RELACIONADAS AO TRABALHO) 
“A primeira parte é sobre trabalho que você faz FORA DE CASA. Não inclua as atividades domésticas.” 

1 
Atualmente você está/continua 
trabalhando FORA DE CASA? 

1 [   ] Sim 
0 [   ] Não ���� Siga à Parte 2 

2 
Com a mesma 
função? _________________________. 

3 
Quantos dias por 
semana você trabalha? 

___ ___ dias. 4 Quantas horas você trabalha por dia? __ __ h __ __ 
Calcular depois: 
Total: __ __ __ min 

5 Qual a atividade que você passa mais tempo fazendo no seu trabalho? ____________________ 

6 Das suas “ __ __” horas de trabalho, quanto tempo você gasta com esta atividade?  
___ ___ hs ___ ___ min. 

7 Esta atividade é predominantemente:  1[  ]em pé   ou  2[  ] sentada         __ [  ] codificação 

8 Quanto tempo em média você gasta por dia andando no seu trabalho?  
1 [  ] < 30 min      
2 [  ] 30-60 min     
3 [  ] 1-2h          

4 [  ] 2-4h 
5 [  ] 4-6h 
6 [  ] >6h                    __ [  ] cod 

9 Quanto tempo em média você gasta por dia sentada no seu trabalho? 
1 [  ] < 30 min      
2 [  ] 30-60 min     
3 [  ] 1-2h          

4 [  ] 2-4h 
5 [  ] 4-6h 
6 [  ] >6h                    __ [  ] cod 

10 
Você se abaixa/agacha 
ou se curva muito no 
trabalho? 

  1 [   ] sim 
  0 [   ] não 

              __ [  ] cod 11 
Você carrega muito 
peso no trabalho? 

  1 [   ] sim 
  0 [   ] não 

              __ [  ] cod 

12 
Você sobe muitos lances 
de escadas no trabalho? 

  1 [   ] sim 
  0 [   ] não 

              __ [  ] cod 13 
Você se cansa muito 
(fisicamente) no 
trabalho? 

  1 [   ] sim 
  0 [   ] não 

              __ [  ] cod 

 

PARTE 2: ATIVIDADES FÍSICAS DE DESLOCAMENTO (LOCOMOÇÃO) 
Agora vamos perguntar sobre como a Sra. vai de um lugar a outro, incluindo lugares como trabalho, mercado, escola, farmácia, 
banco, shopping, cinema, etc. 

14 Você anda de bicicleta como meio de transporte? 
1 [  ] sim  
0[   ] não ����Pular para 17              __ [  ] cod 

15 
Em uma semana normal, quantos DIAS você anda de bicicleta,  em uma semana 
normal, como meio de transporte? 

___ ___ dias.  

16 
Quanto TEMPO em média você gasta por dia andando de bicicleta como meio 
de transporte?  

1[  ] < 15 min     
2[  ] 15-30 min 

3[  ] 30-60 min  
4[  ] > 1h        __ [  ] cod 

17 Se gestante não trabalha fora de casa ���� Pular para 19 
Quantos DIAS você caminha para ir e voltar do trabalho em uma semana normal? ___ ___ dias. 

18 
Quanto TEMPO você gasta por dia caminhando para IR E VOLTAR do 
trabalho?  

1[  ] < 15 min     
2[  ] 15-30 min 

3[  ] 30-60 min  
4[  ] > 1h        __ [  ] cod 

19 Você freqüenta ou leva seu(s) filho(s) à escola? 
1 [   ] sim  
0 [   ] não  ����  Pular para 22         __ [  ] cod 

20 Quantos DIAS você caminha para ir e voltar da escola em uma semana normal? ___ ___ dias. 

21 Quanto TEMPO você gasta por dia caminhando para IR E VOLTAR da escola? 1[  ] < 15 min     
2[  ] 15-30 min 

3[  ] 30-60 min  
4[  ] > 1h         __ [  ] cod 

22 
Quantos DIAS você caminha para ir e voltar de outros lugares como: mercado, 
farmácia, banco em uma semana normal? ___ ___ dias. 

23 Quanto TEMPO você gasta por dia caminhando para ir e voltar desse(s) lugar(es) 
(não incluir o tempo andando em casa e/ou no trabalho)? 

1[  ] < 15 min     
2[  ] 15-30 min 

3[  ] 30-60 min  
4[  ] > 1h         __ [  ] cod 

24 
Você sobe muitas escadas 
ou ladeiras, para ir de um 
lugar a outro caminhando? 

1[    ] sim 
0[    ] não 

 
        __ [  ] cod 

25 
Você se cansa muito 
(fisicamente) para ir de um 
lugar a outro caminhando? 

1[    ] sim 
0[    ] não                 __ [  ] cod 
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PARTE 3: ATIVIDADES FÍSICAS DOMÉSTICAS E CUIDADOS COM A FAMÍLIA 
“Falaremos agora sobre as atividades físicas que a Sra. faz dentro de casa e no quintal ou jardim EM UMA SEMANA 
NORMAL; ou seja, tarefas domésticas como: cozinhar, lavar passar, jardinagem, faxina em geral e cuidados com a família.” 

26 

Em uma semana normal, quantos dias você: 

27 

Quanto tempo em média você gasta por dia com essa 
tarefa? 

1) Varre a casa? 
2) Faz limpeza leve (tirar pó, arrumar mesa e cama)? 
3) Faxina moderada (limpar janela, lavar banheiro)? 
4) Lava roupa a mão? 
5) Estende roupa no varal? 
6) Passa roupa? 
7) Cozinha? 
8) Lava louça? 
Além dessas, alguma que não tenhamos 
perguntado? 
9)________________________________________    
10)_______________________________________    
11)_______________________________________      
12)_______________________________________      
13)_______________________________________      

__ __ 
__ __ 
__ __ 
__ __ 
__ __ 
__ __ 
__ __ 
__ __ 
__ __ 
 
__ __ 
__ __ 
__ __ 
__ __ 
__ __ 

1[  ]<15 min 2[  ]15-30min 3[  ]>30-60m 4[  ]>1h __ [  ] cod 
1[  ]<15 min 2[  ]15-30min 3[  ]>30-60m 4[  ]>1h __ [  ] cod 
1[  ]<15 min 2[  ]15-30min 3[  ]>30-60m 4[  ]>1h __ [  ] cod 
1[  ]<15 min 2[  ]15-30min 3[  ]>30-60m 4[  ]>1h __ [  ] cod 
1[  ]<15 min 2[  ]15-30min 3[  ]>30-60m 4[  ]>1h __ [  ] cod 
1[  ]<15 min 2[  ]15-30min 3[  ]>30-60m 4[  ]>1h __ [  ] cod 
1[  ]<15 min 2[  ]15-30min 3[  ]>30-60m 4[  ]>1h __ [  ] cod 
1[  ]<15 min 2[  ]15-30min 3[  ]>30-60m 4[  ]>1h __ [  ] cod 
 
----------------------------------------------------------------- 
1[  ]<15 min 2[  ]15-30min 3[  ]>30-60m 4[  ]>1h __ [  ] cod 
1[  ]<15 min 2[  ]15-30min 3[  ]>30-60m 4[  ]>1h __ [  ] cod 
1[  ]<15 min 2[  ]15-30min 3[  ]>30-60m 4[  ]>1h __ [  ] cod 
1[  ]<15 min 2[  ]15-30min 3[  ]>30-60m 4[  ]>1h __ [  ] cod 
1[  ]<15 min 2[  ]15-30min 3[  ]>30-60m 4[  ]>1h __ [  ] cod 

28 
Quanto tempo em média você passa por dia sentada ou deitada dentro de 
casa (assistindo televisão, lendo, descansando)? 

1 [  ] < 30 min       
2 [  ] 30-60 min      
3 [  ] 1-2h          

4 [  ] 2-4h 
5 [  ] 4-6h 
6 [  ] >6h                  __ [  ] cod 

29 
Você se abaixa/agacha 
ou se curva muito em 
casa? 

1[    ] sim 
0[    ] não        __ [  ] cod 30 

Você carrega muito peso 
em casa? 

1[    ] sim 
0[    ] não                    __ [  ] cod 

31 
Você sobe muitos lances 
de escadas em casa? 

1[    ] sim 
0[    ] não        __ [  ] cod 

32 
Você se cansa muito 
(fisicamente) em casa? 

1[    ] sim 
0[    ] não                    __ [  ] cod 

 

 
 

PARTE 4: ATIVIDADES FÍSICAS DE LAZER (ATIVIDADES RECREACIONAIS, ESPORTES) 
“Agora faremos perguntas sobre todas as atividades físicas que a Sra. fez exclusivamente com o objetivo de se divertir, 
exercitar-se, praticar algum esporte ou apenas por lazer.” 

 

33 
Atualmente, você está/continua praticando alguma atividade física de 
lazer? 

1 [    ] Sim 
0 [    ] Não ���� Siga à Parte 5 

34 

Qual a atividade? 

35 

Quantos dias por semana? 

36 

Quanto tempo por dia? 

1) ______________________________ 
2) ______________________________ 
3) ______________________________ 

___ ___ dias por semana. 
___ ___ dias por semana. 
___ ___ dias por semana. 

___ ___ horas ___ ___ minutos. 
___ ___ horas ___ ___ minutos. 
___ ___ horas ___ ___ minutos. 

 

PARTE 5: PERCEPÇÃO SOBRE ATIVIDADES FÍSICA E ORIENTAÇÃO NO PRÉ-NATAL 

37 
Em relação a nossa última entrevista 
você considera que: 

1 [    ] diminuiu suas atividades no dia-a-dia. 
2 [    ] não mudou suas atividades. 
3 [    ] aumentou ou passou a fazer mais atividades do que fazia antes. 

38 Atualmente você se considera: 
1 [    ] Muito pouco ativa  2 [    ] Pouco ativa 
3 [    ] Moderadamente Ativa 4 [    ] Muito ativa 

39 
No seu atendimento pré-natal, você recebeu 
alguma orientação sobre a prática de 
atividades físicas durante a gestação? 

1 [    ] sim 
0 [    ] não 
���� Fim. 

40 
Se sim, quem a 
orientou? 

________________________ 

41 Que orientação você recebeu?  
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(Entrevistador: DESTACAR  ESTA  FOLHA)    Nome gestante: _____________ 
 

 

ANTROPOMETRIA 

“Agora, vamos realizar algumas medidas.” 

DUM (1º questionário) __ __ / __ __ / __ __ __ __ 1 Semana gestacional DUM: ___ ____ semanas DUM 

2 
A Sra.  fez ultrassonografia desde a nossa última 
entrevista? 0 [ ]Não 1[  ] Sim __ [  ] cod 

Caso sim, peça para consultar ou pergunte a semana gestacional da data em 
que realizou o exame: __ __ sem _ dias no dia __ __ /__ __/ __ __ __ 

3 
CALCULAR DEPOIS, Semana gestacional pela USG 
(ajustada para data desta entrevista) 

 

___  ___ semanas USG (calculo a partir da 1ª USG) 

� Medidas antropométricas: 

Estatura : 
___ ___ ___ , ___  cm 

3 Peso atual: ___ ___ ___, ___ kg 

4 IMC atual: ___ ___ , ___  kg/m2 

� Passar medidas para o CARTÃO DA GESTANTE 

5 
Você está com 
edemas (inchaço) nas 
pernas? 

0 [  ] ausente 
1 [  ] membros inferiores e superiores   
2 [  ] membros superiores 
3 [  ] membros inferiores 
4 [  ] tornozelo  
5 [  ] generalizado  
__ [  ] codificação 

6 Cacifu: __  (número de cruzes em 4) 

7 
Data aferição (pressão 
arterial): __ __ / __ __ / __ __ __ __ 8 

Pressão arterial 1 
(PA1): 

Sistólica: __ __ __ mmHg 
Diástólica: __ __ __ mmHg 
Batimentos cardíacos: __ __ __ min 

� Realizar a SEGUNDA medida de PRESSÃO ARTERIAL 

9 
Pressão arterial 2 
(PA2): 

Sistólica: __ __ __ mmHg 
Diástólica: __ __ __ mmHg 
Batimentos cardíacos: __ __ __ min 

 

� Agradecer  e agendar QFCA NA PRÓXIMA CONSULTA DE PRÉ-NATAL. 

���� Pedir para gestante passar na sala do projeto todas as próximas vezes que vier para o PN, somente para aferir o peso. 

Acompanhamento do peso da gestante nas últimas semanas gestacionais: 

___/___/_____ ___/___/_____ ___/___/_____ ___/___/_____ ___/___/_____ ___/___/_____ ___/___/_____ 

IG: IG: IG: IG: IG: IG: IG: 

Peso: Peso: Peso: Peso: Peso: Peso: Peso: 
     (Dia QFCA) 
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(Entrevistador: DESTACAR  ESTA  FOLHA) 
 
NOME COMPLETO: ___________________________________________________________________________ 
DATA COLETA: ____/____/ _______ 
  

3º TRIMESTRE - RESULTADO DOS EXAMES BIOQUÍMICOS  
Data exames: __ __ /__ __ /__ __ __ __ 
SEMANA GESTACIONAL da coleta : __ __ semanas 
 Parâmetro Valor Valor referência 

1 Neutrófilos  __, __ __ / __ __, __%N  

2 Linfócitos  __, __ __ / __ __, __%L 21 - 35% 

3 Monócitos __, __ __ __ /__ __, __ __%M 4 - 8% 

4 Eosinófilos __, __ __ __ / __, __ __ __ __%E 2 – 4 % 

5 Basófilos __, __ __ __ / __, __ __ __ __%B 0 – 1% 

6 RBC  __ , __ __ m/µL  

7 Hemoglobina __ __ , __ g/dL 12 – 15,5% 

8 Hematócrito __ __ , __ % 37 – 47 g% 

9 MCV __ __ , __ fL 82-92 m3 

10 MCH __ __ , __ pg  

11 MCHC __ __ , __ g/dL  

12 RDW __ __ , __ %   

13 Glicemia jejum __ __ __ mg/dL 70 - 110 

14 Colesterol total: __ __ __ mg/dL 140 – 200 

15 Triglicérides: __ __ __ mg/dL 65 – 150 

16 HDL __ __ __ mg/dL 40 - 60 

17 LDL (calcular) =  CT - (TG/5 + HDL) __ __ __ mg/dL   

18 Urocultura: 0 [  ] negativo 1 [  ] positivo 2 [  ] flora bact. Discreta  7 [  ] IGN 
densidade: __ __ __ __ ; pH: __, ___; proteína (cruzes):______  
 
Aspecto:____________ 
Cor:___________                                                                                                          piócitos: __ a __ p/c 
                                                                                                                                     hemácias: __ a __ p/c 
 
19 HIV 0 [  ] negativo 1 [  ] positivo      7 [  ] IGN 
20 VDRL 0 [  ] negativo 1 [  ] positivo      7 [  ] IGN 

 
                   Dosagens posteriores do soro:  
 

 Parâmetro: Valor  Parâmetro: Valor 

1 Ptn C reativa mg/mL 2 Interleucina-6: pg/mL 

3 Interleucina 1β pg/mL 4 Insulina µU/mL 

5 Adponectina: ng/mL 6   
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  PÓS-PARTO 
   
 

Ensaio [   ]  Coorte [   ]                           Motivo/tipo de aborto: _______________________________________________________ 
 

DATA DE COLETA ENTREV REV DIG 1 DATA DE DIGITAÇÃO 1 DIG 2 DATA DE DIGITAÇÃO 2 

__ __ / __ __ / __ __ __ __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ __ / __ __ / __ __ __ __  __ __ / __ __ / __ __ __ __ 
 

���� Revisar e completar FOLHA DE ROSTO e PENDÊNCIAS com a gestante.  
� Realizar a PRIMEIRA medida de pressão arterial 
 

PARTO: “Para começar, eu gostaria que você me desse algumas informações sobre o parto e o bebê.  
Você trouxe o CARTÃO DO BEBÊ?”. 

1 
Que dia o 
bebê nasceu? 

__ __/__ __/__ __ __ __ 
 

2 
Que horas o 
bebê nasceu? 

__ __h __ __ m 3 
IG DUM 

Calcular depois 
__ __ 

SG 

4 
IG USG 

Calcula segundo 1º USG __ __ SG 5 
A partir de que horas o bebê veio ficar 
com você? __ __ h __ __ 

__  __ __ __ __min 
(registrar qtas min. após) 

6 

Perdeu água 
antes de o 
neném 
nascer? 

  1 [  ] sim     
  0 [  ] não 
→→→→ siga à 9    
__ [  ]cod    

7 
Que dia 
rompeu 
a bolsa? 

__ __ / __ __ / __ __ __ __ 8 
Qual foi o horário do 

rompimento da bolsa? 
__ __h __ __mim 

9 

Tentou ganhar 
o neném em 
mais de um 

lugar 

  1 [  ] sim   
  0 [  ] não 
__ [  ] cod 

10 
Como chegou à 
maternidade? 

1 [  ] táxi               3 [  ] ambulância    5 [  ] trem/metrô 
2 [  ] ônibus/van   4 [  ] carro             6 [  ] a pé 
 7[  ] outro          __ [  ] cod 

11 
Com quem foi à 
maternidade? 

Pode marcar mais de uma opção 

1 [  ] sozinha       2 [  ] marido/ companheiro         3 [  ] pais           4 [  ] vizinhos/amigos      
5 [  ] outros familiares      6 [  ] outros                     __ [  ] cod 

12 
O 

parto 
foi 

0 [  ] normal →  siga à 15      
1 [  ] fórceps →  siga à 15 
2 [  ] cesárea        
3 [  ] cócoras →  siga à 15 

13 
Em caso de 
cesárea,  foi: 

0 [  ] marcada com antecedência    
1 [  ] decidida durante o trabalho 
de parto    
2 [  ] outro                       
 __ [  ]cod 

14 
Você ligou 
as trompas? 

1 [  ] sim  
0 [  ] não 
_ [  ] cod 

15 
Houve algum 
problema durante o 
parto? 

1 [  ] sim  
0 [  ] não  
_ [  ] cod 

16 Qual?  17 
Quanto tempo a 
senhora ficou 
internada? 

__ __ 
dias 

18 

Houve 
algum 
problema 
com o 
bebê? 

1 [  ] sim  
0 [  ] não→complete a 20 e vá a 21 
_ [  ] cod 
 

19 Qual?  20 
O neném 
nasceu morto? 

1[  ] sim →siga à 
31          
0[  ] não 
8[  ] NSA 

21 
Quanto tempo o 
bebê ficou 
internado? 

__ __ dias 

22 

Como vai a 
criança 
atualmente
? 

0[  ] bem→siga à 26 
1[  ] doente→siga à 26 
2[  ] óbito 
 

23 
Data do 
óbito: 

 __ __ / __ __ / __ __ __ __ 

 

24 
Quanto tempo após o nascimento o bebê 
morreu? 

__ __ __ horas 25 Qual foi a causa?  

26 
O neném chorou 
ao nascer? 

1 [  ] sim  
0 [  ] não 
_ [  ] ___ 

27 O(a)  médico(a) levou o neném para você logo que nasceu? 

  1 [  ] sim   
  0 [  ] não    
__ [  ]cod 
 

28 
Qual é o 
sexo? 

0 [  ] masculino 
1 [  ] feminino 

29 
Nome 

COMPLETO  
 

 
30 

Peso ao nascer: 
CARTÃO 

 
  __ __ __ __ , __ __g 

31 Qual foi o comprimento ao nascer? 
CARTÃO __ __ , __ __cm 32 

CARTÃO 

Apgar 1’ 

 
__ __ 

 
33 

CARTÃO 
Apgar 5’ 

 
__ __ 

34 
Você diria que o seu 
atendimento no parto foi: 

0 [  ] ótimo 2 [  ] regular 
1 [  ] bom    3 [  ] ruim 
                 __ [  ]cod.  

35 
Você diria que o atendimento 
ao seu bebê foi:  

0 [  ] ótimo   2 [  ] regular 
1 [  ] bom     3 [  ] ruim 
__ [  ]cod. 

Em caso de óbito, pular para o bloco SAUDE NA GESTAÇÃO. 

36 
O acompanhamento de 
saúde do bebê será / está 

  1 [  ] sim   
  0 [  ] não 

No. Registro: 
 

37 
Outra unidade? 
Qual?________________ 

  1 [  ] sim   
  0 [  ] não 

No. Registro: 
 

Status da gestante: 01[  ]ativa   02[  ]perda   03[  ]exclusão  04[  ]aborto  05[  ]natimorto   06[  ]resgate desfechos 07[  ]resgate completo
 

ANEXO 8. 
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sendo aqui no Heitor? __ [  ] cod _ _ _ _ _ __ [  ] cod _ _ _ _ _ 

AMAMENTAÇÃO 

1 
O seu bebê tinha quanto tempo 
de nascido quando você o 
amamentou pela primeira vez ? 

__ __ __ __ __   
minutos 

2 

Até quantos dias de vida o seu filho recebeu 
somente o leite materno? 

00 se o bebê recebeu outro alimento já no primeiro dia 
88 se está em aleitamento exclusivo 

__ __ dias 

3 
Aleitamento materno exclusivo 
Apenas preencher de acordo com a 

pergunta 2 

1 [  ] sim →  siga à 9 
0 [  ] não 
_ [  ]cod. 

4 
No hospital, o bebê recebeu 
algum alimento sem ser o leite 
materno? 

1 [  ] sim   
0 [  ] não →  siga à 6     
_ [  ]cod. 

5 
Quais alimentos e 
com quantos dias 
de vida? 

3.1.1 - _________________ 3.1.2 - __ __ dias 
3.2.1 - _________________ 3.2.2 - __ __ dias 
3.3.1 - _________________ 3.3.2 - __ __ dias 

6 
Você está 
amamentando 
atualmente? 

1 [  ] sim →  siga à 10 
0 [  ] não 
_ [  ]cod. 

7 
Você não está amamentando 
por alguma recomendação 
médica? 

1 [  ] sim →siga à 8, depois à 13 
0 [  ] não →siga à 9 
_ [  ]cod. 

8 
Qual o motivo da 
recomendação? 

  

9 
Por que você não está 
amamentando?   Depois siga à 13 

 10 
Atualmente, você está dando 
somente o peito, sem água ou 
chá? 

1 [  ] sim  
0 [  ] não →  siga à 12 
__ [   ]cod.     

11 
Você pretende continuar a dar só o 
peito até quantos meses de idade?   
Siga à 13 e depois siga ao prox bloco __ __ meses 

12 
Por que você não está dando 
somente o peito ao seu bebê? 

 

13 
Há algum alimento que a criança tenha ingerido alguma 

vez mas que não seja habitual? Quantas vezes foi oferecido? 

13.1.1 – _____________________    13.1.2 - __ __ vezes 
13.2.1 – _____________________    13.2.2 - __ __ vezes 
13.3.1 – _____________________    13.3.2 - __ __ vezes 

14 
Você está oferecendo os seguintes alimentos ao seu bebê? Com quantos dias de vida iniciou e qual a freqüência atual?  

Marcar ou a freqüência diária ou a semanal. Completar a outra com 8888 

 

14.1.1 – água 

14.2.1 – chá 

14.3.1 – suco 

14.4.1 – leite de vaca, saco ou em pó 

14.5.1 – leite mod. especial p/ bebê 

14.6.1 - ________________ 

1 [  ] sim  0 [  ] não __ [  ] cod 

1 [  ] sim  0 [  ] não __ [  ] cod 

1 [  ] sim  0 [  ] não __ [  ] cod 

1 [  ] sim  0 [  ] não __ [  ] cod 

1 [  ] sim  0 [  ] não __ [  ] cod 

1 [  ] sim  0 [  ] não __ [  ] cod 

14.1.1 – __ __ dias   14.1.2 - __ __ v/dia ou 14.1.3 - __ __   v/sem 

14.2.1 – __ __ dias   14.2.2 - __ __ v/dia ou 14.2.3 - __ __   v/sem 

14.3.1 – __ __ dias   14.3.2 - __ __ v/dia ou 14.3.3 - __ __   v/sem 

14.4.1 – __ __ dias   14.4.2 - __ __ v/dia ou 14.4.3 - __ __   v/sem 

14.5.1 – __ __  dias  14.5.2 - __ __ v/dia ou 14.5.3 - __ __   v/sem 

14.6.1 – __ __  dias  14.6.2 - __ __ v/dia ou 13.6.3 - __ __   v/sem 

   

BLOCO SAÚDE NA GESTAÇÃO “Agora eu gostaria de saber algumas coisas sobre a sua gestação.” 
1 Após o nascimento do bebê, aconteceu 

algum evento estressante, ou seja, 
alguma coisa que deixou a Sra. 
excessivamente preocupada, estressada 
ou mesmo muito triste? (seja em casa, 
na família, ou no trabalho) 

1 [  ] sim 
2 [  ] não  
_ [  ]cod. 
 

2. 
O que? 

1._____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3.____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

“Agora gostaria de saber como foi a sua saúde nas últimas semanas da sua gestação.” 
3 Você teve alguma alteração na pressão arterial que levaram o médico a suspeitar ou mesmo 

diagnosticar pré-eclampsia?  
1 [  ] sim 0 [  ] não _ [  ] cod. 

4 E após o parto, você teve algum 
problema de saúde, alguma infecção ou 
complicação? 

1 [  ] sim 
0 [  ] não  
_ [  ] cod. 
 

5 Qual? 1.______________________________ 

2.______________________________ 

3.______________________________ 

6 Você precisou tomar alguma medicação 
antiinflamatória após o parto?  

1 [  ] sim 
0 [  ] não → próx. bloco 
_ [  ] cod. 
 

7 Qual? 1.______________________________ 

2._______________________________ 

3._______________________________ 

 

DADOS GERAIS “Agora eu gostaria que a Sra. nos confirmasse alguns dados gerais...” 

1 
A respeito de sua situação 
conjugal, a Sra:  
(LER as opções de resposta) 

01 [  ] vive com companheiro 
02 [  ] não vive com companheiro há mais de 1 ano 
03 [  ] não vive com companheiro há menos de 1 ano 
04 [  ] tem namorado há mais de 1 ano 

      05 [  ] não tem namorado 
      06 [  ] tem namorado a < 1 ano 
      07 [  ] outro  
__ __[  ] codificação 
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2 
A Sra. tem problemas 
no relacionamento 
com o pai do bebê? 

1 [  ] sim                 __ [  ]cod.   
2 [  ] não →  siga à 4            

3 Qual?  

 

4 
O pai da criança está 
trabalhando no momento? 

1 [  ] sim  0 [  ] não  __ [  ]cod.      

 

5 ATUALMENTE, quantas horas de sono, em MÉDIA, você tem dormido POR NOITE? ___ ___horas 

6 
Em geral, você tem tido o 
sono tranqüilo? 

1 [   ] sim 
0 [   ] não  
_ [   ]cod.      

7 

E como o seu 
sono está 
neste 1º mês 
após o parto? 

0 [   ] não modificou.  
1 [   ] está mais tranqüilo 
2 [   ] está mais agitado 
3 [   ] está com insônia 

_ [   ]cod.    

8 
Você tem dormido em outros horários, 
sem ser a noite? 

1 [  ] sim 
0 [  ] não →siga à 10 
_ [  ] cod. 
 

9 Quantas horas? 
___  ___ h___ ___ min 
 

 
Fumante no 1º, 2º ou 3º trimestre? 0[ ] Não  1[ ] Sim  

10 
Você fuma 
atualmente? 

1 [  ] sim   
0 [  ] não → se NÃO era fumante na gestação, pule para 13 
               → se  fumante na gestação, pule para 12           _ [   ]cod.   

12 
Quantos cigarros 
você fuma por dia? 

__ __ cigarros 
após, pule para 13 

12 
Há quanto tempo você parou de fumar?  
888 se fuma atualmente, 000 para menos de 1 mês. 

__ __ __ meses 

 

13 
Você consumiu algum tipo de 
bebida alcoólica após o 
nascimento do bebê? 

1 [   ] sim → siga à 14  
0 [   ] não                   __ [  ] cod 

 

14 Qual tipo de bebida alcoólica?  
 Tipo de bebida Quantidade Qual a freqüência que você consumiu? 

 
Cerveja/
Chopp 

1 [  ] sim 
0 [  ] não 

__ [  ] cod 
 

 

__ __ copos ou  
__ __ garrafa ou 
__ __ long neck 
__ __  latinhas 

1 [  ] mais de 2 vezes/dia   3 [  ] 4-6 vezes/semana    5 [  ] 1-3 vezes/mês      
2 [  ] 1 vez/dia                  4 [  ] 1-3 vezes/semana    6 [  ] nunca/quase nunca 

__ [  ] cod 

 
Cachaça
/Vodka 

1 [  ] sim 
0 [  ] não 

__ [  ] cod 
 __ __copos 

1 [  ] mais de 2 vezes/dia   3 [  ] 4-6 vezes/semana    5 [  ] 1-3 vezes/mês      
2 [  ] 1 vez/dia                  4 [  ] 1-3 vezes/semana    6 [  ] nunca/quase nunca 

__ [  ] cod 

 Vinho 
1 [  ] sim 
0 [  ] não 

__ [  ] cod 
 __ __taça 

1 [  ] mais de 2 vezes/dia   3 [  ] 4-6 vezes/semana    5 [  ] 1-3 vezes/mês      
2 [  ] 1 vez/dia                  4 [  ] 1-3 vezes/semana    6 [  ] nunca/quase nunca 

__ [  ] cod 

 Uísque 
1 [  ] sim 
0 [  ] não 

__ [  ] cod 
 __ __doses 

1 [  ] mais de 2 vezes/dia   3 [  ] 4-6 vezes/semana    5 [  ] 1-3 vezes/mês      
2 [  ] 1 vez/dia                  4 [  ] 1-3 vezes/semana    6 [  ] nunca/quase nunca 

__ [  ] cod 

  ______ 
1 [  ] sim 
0 [  ] não 

__ [  ] cod 
 __ __ ________ 

1 [  ] mais de 2 vezes/dia   3 [  ] 4-6 vezes/semana    5 [  ] 1-3 vezes/mês      
2 [  ] 1 vez/dia                  4 [  ] 1-3 vezes/semana    6 [  ] nunca/quase nunca 

__ [  ] cod 

 
RENDA. “Agora eu gostaria de saber se a renda da sua família mudou desde a última entrevista. Por favor, lembre-se que estas 
perguntas servirão apenas para a pesquisa e não serão passadas para outras pessoas.” 
“Da última entrevista para cá: O número de pessoas que possuem renda (trabalham) mudou?”  
“Alguém parou de trabalhar?”  
“O valor do salário aumentou ou diminuiu?” 
Trabalhava fora no 3º trimestre?  1[ ] Sim   0[ ] Não    

1 
A Sra. está de licença-
maternidade? 

 1 [   ] sim    
 0 [   ] não     __ [  ] cod 

2 
A Sra. está fazendo alguma atividade 
remunerada fora de casa ou em casa? 

1 [   ] sim  
0 [   ] não → pule para 4   
__ [  ] cod  

3 Qual a função?  

4 Quantas pessoas estão morando na sua casa, incluindo você e o bebê? __ __ pessoas 

5 Qual foi a remuneração (R$) neste ÚLTIMO MÊS de cada uma das pessoas que contribuem financeiramente em sua casa? 
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3.1 Gestante: (88888 se não trabalha) 

3.2 Contribuinte 1: (______________ ) 

3.3 Contribuinte 2: (______________ ) 

R$ __ __ __ __ __ , 00 

R$ __ __ __ __ __, 00 

R$ __ __ __ __ __, 00 

3.4 Contribuinte 3: ( _______ ) 

3.5 Contribuinte 4: ( _______ ) 

3.6 EXTRA ( questão abaixo): 

3.7 Total (Somar depois): 

R$ __ __ __ __ __ , 00 

R$ __ __ __ __ __, 00 

R$ __ __ __ __ __, 00 

R$ __ __ __ __ __, 00 

Você tem outra fonte de renda FIXA, por exemplo, bolsa 
família, aluguel, pensão ou outra, que não foi citada acima? 

0 [  ] Não      
1 [  ] Sim � Quanto? R$__ __ __ __ __ por mês              __ [  ] cod 

 

Você teve um bebê e nós gostaríamos de saber como você está se sentindo. Para isso, vou ler algumas frases e lhe dar 
algumas opções. Peço que você me responda a opção que mais se aproxima de como você se sentiu NOS ÚLTIMOS 

SETE DIAS, e não apenas como você se sente hoje. 
 Para uso do REVISOR: A escala está completa?   1[  ] Sim     0[  ] Não 

1 

Eu tenho sido capaz de rir e achar graça 
das coisas. 

0 [    ] Como eu sempre fiz. 
1 [    ] Não tanto quanto antes. 
2 [    ] Sem dúvida, menos que antes. 
3 [    ] De jeito nenhum.                                                              __ [  ] cod 

2 

Eu tenho pensado no futuro com alegria. 0 [    ] Sim, como de costume. 
1 [    ] Um pouco menos que de costume. 
2 [    ] Muito menos que de costume. 
3 [    ] Praticamente não.                                                               __ [  ] cod 

3 

Eu tenho me culpado sem razão quando as 
coisas dão errado. 

0 [    ] Não, de jeito nenhum. 
1 [    ] Raramente. 
2 [    ] Sim, às vezes. 
3 [    ] Sim, muito freqüentemente.                                              __ [  ] cod 

4 

Eu tenho ficado ansiosa ou preocupada 
sem uma boa razão. 

3 [    ] Sim, muito seguido. 
2 [    ] Sim, às vezes. 
1 [    ] De vez em quando. 
0 [    ] Não, de jeito nenhum.                                                     __ [  ] cod 

5 

Eu tenho me sentido assustada ou em 
pânico sem um bom motivo. 

3 [    ] Sim, muito seguido. 
2 [    ] Sim, às vezes. 
1 [    ] Raramente. 
0 [    ] Não, de jeito nenhum.                                                     __ [  ] cod 

6 

Eu tenho me sentido sobrecarregada 
pelas tarefas e acontecimentos do meu 
dia-a-dia 

3 [    ] Sim. Na maioria das vezes eu não consigo lidar bem com eles.  
2 [    ] Sim. Algumas vezes não consigo lidar bem como antes. 
1 [    ] Não. Na maioria das vezes consigo lidar bem com eles. 
0 [    ] Não. Eu consigo lidar com eles tão bem quanto antes  __ [  ] cod 

7 

Eu tenho me sentido tão infeliz que eu 
tenho tido dificuldade de dormir. 

3 [    ] Sim, na maioria das vezes. 
2 [    ] Sim, algumas vezes. 
1 [    ] Raramente. 
0 [    ] Não, nenhuma vez.                                                                __ [  ] cod 

8 

Eu tenho me sentido triste ou muito mal. 3 [    ] Sim, na maioria das vezes. 
2 [    ] Sim, muitas vezes. 
1 [    ] Raramente. 
0 [    ] Não, de jeito nenhum.                                                       __ [  ] cod 

9 

Eu tenho me sentido tão triste que tenho 
chorado. 

3 [    ] Sim, a maior parte do tempo. 
2 [    ] Sim, muitas vezes. 
1 [    ] Só de vez em quando. 
0 [    ] Não, nunca.                                                                        __ [  ] cod 

1
0 

Eu tenho pensado em fazer alguma coisa 
contra mim mesma. 

3 [    ] Sim, muitas vezes. 
2 [    ] Às vezes. 
1 [    ] Raramente. 
0 [    ] Nunca.                                                                                __ [  ] cod 
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IDATE - ESTADO  

“Nas frases a seguir a senhora deverá me dizer a freqüência que melhor indica como você SE SENTE AGORA. 
Não gaste muito tempo numa única frase, mas tente dar uma resposta que mais se aproxime de como você se 
sente NESTE MOMENTO”. Entregar o cartão de respostas. 
 Para uso do REVISOR: A escala está completa?   1[  ] Sim     0[  ] Não 
1 Sinto-me calma. 4 [   ] absolutamente não 3 [   ] um pouco 2 [   ] bastante 1 [   ] muitíssimo   __ [  ] cod 

2 Sinto-me segura. 4 [   ] absolutamente não 3 [   ] um pouco 2 [   ] bastante 1 [   ] muitíssimo   __ [  ] cod 

3 Estou tensa. 1 [   ] absolutamente não 2 [   ] um pouco 3 [   ] bastante 4 [   ] muitíssimo   __ [  ] cod 

4 Estou arrependida. 1 [   ] absolutamente não 2 [   ] um pouco 3 [   ] bastante 4 [   ] muitíssimo    __ [  ] cod 

5 Sinto-me à vontade. 4 [   ] absolutamente não 3 [   ] um pouco 2 [   ] bastante 1 [   ] muitíssimo   __ [  ] cod 

6 Sinto-me perturbada. 1 [   ] absolutamente não 2 [   ] um pouco 3 [   ] bastante 4 [   ] muitíssimo     __ [  ] cod 

7 
Estou preocupada com 
possíveis infortúnios. 

1 [   ] absolutamente não 2 [   ] um pouco 3 [   ] bastante 4 [   ] muitíssimo     __ [  ] cod 

8 Sinto-me descansada. 4 [   ] absolutamente não 3 [   ] um pouco 2 [   ] bastante 1 [   ] muitíssimo   __ [  ] cod 

9 Sinto-me ansiosa. 1 [   ] absolutamente não 2 [   ] um pouco 3 [   ] bastante 4 [   ] muitíssimo    __ [  ] cod 

10 Sinto-me “em casa”. 4 [   ] absolutamente não 3 [   ] um pouco 2 [   ] bastante 1 [   ] muitíssimo   __ [  ] cod 

11 Sinto-me confiante. 4 [   ] absolutamente não 3 [   ] um pouco 2 [   ] bastante 1 [   ] muitíssimo   __ [  ] cod 

12 Sinto-me nervosa. 1 [   ] absolutamente não 2 [   ] um pouco 3 [   ] bastante 4 [   ] muitíssimo    __ [  ] cod 

13 Estou agitada. 1 [   ] absolutamente não 2 [   ] um pouco 3 [   ] bastante 4 [   ] muitíssimo    __ [  ] cod 

14 
Sinto-me uma pilha de 
nervos. 

1 [   ] absolutamente não 2 [   ] um pouco 3 [   ] bastante 4 [   ] muitíssimo  __ [  ] cod 

15 Estou descontraída. 4 [   ] absolutamente não 3 [   ] um pouco 2 [   ] bastante 1 [   ] muitíssimo   __ [  ] cod 

16 Estou satisfeita. 4 [   ] absolutamente não 3 [   ] um pouco 2 [   ] bastante 1 [   ] muitíssimo   __ [  ] cod 

17 Estou preocupada. 1 [   ] absolutamente não 2 [   ] um pouco 3 [   ] bastante 4 [   ] muitíssimo   __ [  ] cod 

18 

Sinto-me superexcitada 

(agitata) e confusa. 
1 [   ] absolutamente não 2 [   ] um pouco 3 [   ] bastante 4 [   ] muitíssimo   __ [  ] cod 

19 Sinto-me alegre. 4 [   ] absolutamente não 3 [   ] um pouco 2 [   ] bastante 1 [   ] muitíssimo   __ [  ] cod 

20 Sinto-me bem. 4 [   ] absolutamente não 3 [   ] um pouco 2 [   ] bastante 1 [   ] muitíssimo   __ [  ] cod 
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MINI: “Agora vou fazer algumas perguntas sobre como a Sra. estava se sentindo NAS 2 ÚLTIMAS SEMANAS, e 
não somente como a Sra. está se sentindo hoje.” 

1 Nas duas últimas semanas, sentiu-se triste, desanimada, deprimida, durante a MAIOR 
PARTE DO DIA, QUASE TODOS OS DIAS? 
 

1 [   ] Sim 
0 [   ] Não 
__ [  ] cod 

2 Nas duas últimas semanas, QUASE TODO O TEMPO, teve o sentimento de não ter mais 
gosto por nada, de ter perdido o interesse e o prazer pelas coisas que lhe agradam 
habitualmente? 

1 [   ] Sim 
0 [   ] Não 
__ [  ] cod 

1 OU 2 são “SIM” →  continuar o bloco 
                                                           1+ 2 são “Não” → pular para página seguinte 
3 .Durante as duas últimas semanas, QUANDO SE SENTIA  **<deprimida, desanimada/sem interesse pela 
maioria das coisas>: 
3.1 O seu apetite mudou de forma significativa, ou o seu peso aumentou ou diminui sem que o 

tenha desejado? (variação de +- 5% ao longo do mês) 
  1 [   ] Sim 
  0 [   ] Não 
__ [   ] cod 

3.2 QUANDO SE SENTIA ** Teve problemas de sono quase todas as noites (dificuldade de 
pegar no sono, acordar no meio da noite ou muito cedo, dormir demais)? 

  1 [   ] Sim 
  0 [   ] Não 
__ [   ] cod 

3.3 QUANDO SE SENTIA ** Falou ou movimentou-se mais lentamente do que de costume 
ou pelo contrário, sentiu-se agitada e incapaz de ficar sentada quieta, quase todos os dias? 

  1 [   ] Sim 
  0 [   ] Não 
__ [   ] cod 

3.4 QUANDO SE SENTIA ** Sentiu-se a maior parte do tempo cansada, sem energia, quase 
todos os dias? 

  1 [   ] Sim 
  0 [   ] Não 
__ [   ] cod 

3.5 QUANDO SE SENTIA ** Sentiu-se sem valor ou culpada, quase todos os dias?   1 [   ] Sim 
  0 [   ] Não 
__ [   ] cod 

3.6 QUANDO SE SENTIA ** Teve dificuldade de concentrar-se ou de tomar decisões, quase 
todos os dias? 

  1 [   ] Sim 
  0 [   ] Não 
__ [   ] cod 

3.7 QUANDO SE SENTIA ** Teve, por várias vezes, pensamentos ruins como, por exemplo, 
pensar que seria melhor estar morta ou pensar em fazer mal a si mesma? 

  1 [   ] Sim 
  0 [   ] Não 
__ [   ] cod 

  Há pelo menos 3 respostas “SIM”, ou 4 se 1 OU 2 = NÃO → continuar bloco 
 

                                                                                                                                         EDM Atual 
 

 
1 [   ] Sim 
0 [   ] Não→próx 
__ [   ] cod 

4.1 Ao longo da sua vida, teve outros períodos de 2 semanas ou mais, em que se sentiu 
deprimida ou sem interesse pela maioria das coisas e durante os quais teve os problemas 
dos quais falamos (sintomas explorados de 3.1 a 3.7) 
 

 1 [   ] Sim 
 0 [  ]Não→próx. 
__ [   ] cod 

4.2 Entre esses períodos de depressão que apresentou ao longo de sua vida, alguma vez teve 
um intervalo de pelo menos 2 meses em que não apresentou nenhum problema de 
depressão ou de perda de interesse? 
 

  1 [   ] Sim 

  0 [   ] Não 

__ [   ] cod 

4.2 é cotada SIM? 
                                                                                                                              EDM Recorrente 

  1 [   ] Sim 
  0 [   ] Não 
__ [   ] cod 
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AVALIAÇÃO DO PRÉ-NATAL : “Agora nós gostaríamos de saber o que você achou do seu atendimento pré-
natal no Heitor Beltrão. Você trouxe o seu CARTÃO DO PRÉ-NATAL?”. 

1 
Você foi a quantas consultas do 
acompanhamento pré-natal?   
Conferir no cartão 

__ __ 
 
 

2 

 

Você faltou 
alguma 

consulta ? 
 

1 [  ] sim 
2 [  ] não 
_  [  ] 

3 Se sim,  quantas? __ __ 

4 
Com quantas semanas de gestação foi a sua 
primeira consulta ? Conferir data no cartão da 1ª 
consulta e completar depois  __ __ / __ __ / __ __ __ __ 

_ _ 5 
Com quantas semanas de gestação foi a 
sua última consulta ? Conferir data no cartão 
e depois completar  __ __ / __ __ / __ __ __ __ 

__ __ 

 
Peso na última consulta 

(conferir no cartão e depois passar para a antropometria do questionário do 3º trimestre) 
__ __, __ __ kg 

6 

Sem considerar os atendimentos aqui do 

projeto, durante o  pré-natal, além da(o) 

ginecologista(o) e das enfermeiras, você 

teve contato com algum desses 

profissionais ?   

6.1 psicólogo                     0[  ] Não 1 [  ] Sim  __ [  ] cod                       

6.2 dentista                        0[  ] Não 1 [  ] Sim  __ [  ] cod   

6.3 nutricionista                0[  ] Não 1 [  ] Sim  __ [  ] cod   

6.4 psiquiatra                    0[  ] Não 1 [  ] Sim  __ [  ] cod 

6.5 fisioterapeuta              0[  ] Não 1 [  ] Sim  __ [  ] cod 

6.6 gastroenterologista     0[  ] Não 1 [  ] Sim  __ [  ] cod 

6.7 clínico geral                0[  ] Não 1 [  ] Sim  __ [  ] cod 

6.8 assistente social          0[  ] Não 1 [  ] Sim  __ [  ] cod 

6.9 outro: ____________  0[  ] Não 1 [  ] Sim  __ [  ] cod 

7 
Durante o pré-natal falaram 

pra você sobre:  

 7.1 - aleitamento materno                                    1 [  ] sim        0 [  ] não   __ [  ]cod. 

 7.2 - orientações sobre alimentação                    1 [  ] sim        0 [  ] não   __ [  ]cod. 

8 

Durante as consultas de pré-natal, com que freqüência foram realizados os seguintes exames? 
8.1 medida de pressão arterial 
8.2 tomada de peso 
8.3 ausculta do bebê na barriga 
8.4 exame das mamas 

1 [  ] sempre      2 [  ] às vezes     3 [  ] nunca    __ __ [  ]cod. 
1 [  ] sempre      2 [  ] às vezes     3 [  ] nunca    __ __ [  ]cod. 
1 [  ] sempre      2 [  ] às vezes     3 [  ] nunca    __ __ [  ]cod. 
1 [  ] sempre      2 [  ] às vezes     3 [  ] nunca    __ __ [  ]cod. 

9 
Você diria que o seu 
atendimento pré-natal foi: 

1 [  ] ótimo         3 [  ] regular 
2 [  ] bom           4 [  ] ruim         __ __ [  ]cod. 
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MOS – Apoio Social 
“Agora gostaria de conversar com você sobre sua relação com as pessoas que você convive e sente vontade de 
dividir suas alegrias e angústias, e ajuda nas tarefas domésticas. Quero saber como foi esta relação neste 
PRIMEIRO MÊS PÓS-PARTO. Para isso vou ler umas situações em que normalmente precisamos de ajuda e peço 
que você me responda com que frequência pode contar com alguém de acordo com a seguinte escala.” 
Dar o cartão com as opções de respostas: 

1 – nunca        2 – raramente        3 - às vezes        4 - quase sempre        5 – sempre 
Se você precisar, com que freqüência conta com alguém ...  

1. Que a ajude, se ficar na cama?   

2. Para lhe ouvir, quando você precisa falar?    

3. Para lhe dar bons conselhos em uma situação de crise?  

4. Para levá-la ao médico?   

Se você precisar, com que freqüência conta com alguém ...  

5. Que demonstre amor e afeto por você?  

6. Para se divertir junto?  

7. Para lhe dar informação que a ajude a compreender a uma determinada situação?     

8. Em quem confiar ou para falar de você ou sobre os seus problemas?    

9. Que lhe dê um abraço?     

10. Com quem relaxar?     

11. Para preparar suas refeições, se você não puder prepará-las?      

12. De quem você realmente quer conselhos?      

Se você precisar, com que freqüência conta com alguém ...  

13. Com quem distrair a cabeça?     

14. Para ajudá-la nas tarefas de casa, se ficar doente ?      

15. Para compartilhar suas preocupações e medos mais íntimos?     

16. Para dar sugestões sobre como lidar com um problema pessoal?     

17. Com quem fazer coisas agradáveis?     

18. Que compreenda seus problemas?     

19. Que você ame e que faça você se sentir querida?     
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CTS-1 - Conflict Tactics Scales Form R 

“Agora gostaria de saber um pouco sobre seu relacionamento e como você e seu companheiro resolvem brigas, discussões e 
problemas.” 

“Pois não importa como as pessoas se relacionam, tem horas que elas discordam, ficam irritadas uma com as outras, ou apenas 
brigam por estarem de mau humor, apenas cansadas ou por qualquer outra razão. Elas também usam várias maneiras de 
resolverem suas diferenças.” 

“Vou perguntar como a Sra. e seu companheiro reagiram quando brigas e discussões aconteceram durante a gestação e no pós-
parto, lendo para a Sra. algumas coisas que as pessoas fazem quando brigam ou discutem, e a Sra me responde de acordo com a 
seguinte escala ... se a Sra e seu companheiro reagiram assim “algumas vezes”, “muitas vezes” , “Já reagiu assim, mas não durante a gestação e pós-
parto”, “Nunca reagiu dessa forma”. 
 

A. Durante a sua gestação e após o parto, em momentos de discussão e brigas entre o seu companheiro e a 
senhora, como seu companheiro reagiu? 

B. Durante a sua gestação e após o parto, em momentos de discussão e brigas entre o seu companheiro e a 
senhora, como a senhora reagiu? 

Categorias de resposta: 
1- Algumas vezes reagiu assim  2- Muitas vezes reagiu desse modo 

3- Já reagiu assim, mas não nos últimos 12 meses  4- Nunca reagiu dessa forma 
TIPO DE REAÇÃO A. Reação do Companheiro B. Reação da Gestante 

a) Discutiu o problema calmamente   

b)Procurou conseguir informações para conhecer 
melhor o seu modo de pensar (dele),  

  

c) Trouxe, ou tentou trazer alguém para ajudar a 
acalmar as coisas 

  

d) Xingou ou insultou    

e) Ficou emburrado(a). Não falou mais do assunto   

f) Retirou-se do quarto, da casa ou da área   

g) Chorou   

h) Fez ou disse coisas só para irritar   

i) Ameaçou bater ou jogar coisas em você (nele)   

j) Destruiu, bateu, jogou ou chutou objetos   

k) Jogou coisas sobre você (ele)   

l) Empurrou ou agarrou você (ele)   

m) Deu tapa ou bofetada em você (nele)   

  Qtas 
vezes? 

Em que 
período? 

 Qtas 
vezes? 

Em que 
período? 

n) Chutou, mordeu ou deu murro em você  (nele) 
 

__ __ 
0 [  ]G  1[ ]PP   

 __ [  ]cod. 
 

__ __ 
0 [  ]G  1[ ]PP   

 __ [  ]cod. 

o) Bateu ou tentou bater em você (nele) com objetos 
 

__ __ 
0 [  ]G  1[ ]PP   

 __ [  ]cod. 
 

__ __ 
0 [  ]G  1[ ]PP   

 __ [  ]cod. 

p) Espancou você (ele) 
 

__ __ 
0 [  ]G  1[ ]PP   

 __ [  ]cod. 
 

__ __ 
0 [  ]G  1[ ]PP   

 __ [  ]cod. 

q) Estrangulou ou sufocou você (ele) 
 

__ __ 
0 [  ]G  1[ ]PP   

 __ [  ]cod. 
 

__ __ 
0 [  ]G  1[ ]PP   

 __ [  ]cod. 

r) Ameaçou você (ele) com faca ou arma 
 

__ __ 
0 [  ]G  1[ ]PP   

 __ [  ]cod. 
 

__ __ 
0 [  ]G  1[ ]PP   

 __ [  ]cod. 

s) Usou faca ou arma contra você (ele) 

 
__ __ 

0 [  ]G  1[ ]PP   

 __ [  ]cod. 
 

__ __ 
0 [  ]G  1[ ]PP   

 __ [  ]cod. 
G= gestação;  PP= pós-parto; cód “2” = ambos os períodos
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 ANTROPOMETRIA 

“Agora, nós vamos conversar um pouco sobre seu peso e ganho de peso e também vamos realizar algumas medidas com você.”.  

� Realizar a PRIMEIRA medida de pressão arterial 

1 
Dias pós 

parto 
__ __ dias 2 

Semana  

pós-parto 
__ __ semana 3 Peso atual  

 

__ __ __, __ kg   
4 Estatura   __ __ __, __ cm 

5 IMC atual: ___ ___ , ___  kg/m2 6 Categoria IMC: 

 
1 [   ] baixo peso (< 18,5)             2 [   ] normal (18,5 a 24,9) 
3 [   ] sobrepeso (≥25 e <29,9)     4 [   ] obesidade (≥ 30) 
_ [   ]cod. 
 

7 Peso pré-gestacional:  __ __ __ , __ kg            8 
Retenção de peso pós-parto: 

calcular depois 

      (__)  __ __ , __ __ kg 

       +/- 

� Realizar a SEGUNDA medida de pressão arterial 

09 Pressão arterial 1 
(PA1): 

Sistólica: __ __ __ mmHg 
Diástólica: __ __ __ mmHg 
Batimentos cardíacos: __ __ __ min 

10 Pressão arterial 2 
(PA2): 

Sistólica: __ __ __ mmHg 
Diástólica: __ __ __ mmHg 
Batimentos cardíacos: __ __ __ min 

 
 

            (   ) coletou sangue? 

            (  ) coletou papel filtro? 

→→→→ Ao final,  

 

(  ) comentar perda e retenção de peso pós-parto 

(  ) dar auxílio (se consulta só para o projeto) 

(  ) perguntar quantas USGs fez e conferir se todas foram anotadas. Marcar sim ou não na parte superior da folha de USGs 

e escrever ao lado o número total. 

(  )dar foto e comentar carta de convite para a fase 2 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 
PARTICIPAR DA PESQUISA 

 

“Estado nutricional e saúde mental na gestação e no pós-parto: Estudo prospectivo com 
ensaio clínico randomizado” 

 
Você está sendo convidada a fazer parte de uma pesquisa que tem por objetivo entender 

melhor a relação entre a alimentação e a ocorrência de problemas como a ansiedade e o estresse 
durante a gestação e após o parto. Neste estudo, também avaliaremos se o ômega-3 (um composto 
natural presente em vários alimentos, como peixes e alguns vegetais) protege as gestantes de tais 
problemas. 
 

Você não é obrigada a participar e, mesmo aceitando fazer parte do estudo, poderá desistir e 
retirar o seu consentimento a qualquer momento. Sua recusa em participar do estudo não trará 
nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador, com o seu médico ou com a maternidade; ou 
seja, você poderá seguir normalmente com o seu atendimento nesta unidade de saúde. 
 
Como irei participar?  
 

Você fará uma avaliação completa e detalhada sobre sua saúde. No total, você terá 4 
consultas com nossa equipe: 4 durante o pré-natal (com até 13 semanas, na 24ª e 34ª semanas) e 
uma de 30 a 45 dias após o nascimento de seu filho. Todas estas consultas serão 
preferencialmente marcadas em dias em que você já tenha que vir ao hospital. O tempo 
aproximado destas consultas é de 30-45 minutos. 
 

Durante as consultas, você irá responder a perguntas e preencher questionários para 
obtermos informações como: sua identificação (endereço e telefone), dados demográficos (nome, 
estado civil, idade), situação social e econômica, história obstétrica, uso de álcool, fumo e outras 
drogas, violência familiar, estresse e ansiedade, atividade física e como você se alimenta. Em todas 
as 4 consultas iremos também avaliar seu peso e altura e coletar amostras de sangue para avaliarmos 
o açúcar, gorduras, colesterol e níveis de hormônios.  
 

Além disso, em cada consulta, deixaremos com você dois aparelhos por um período de 24 
horas (1 dia): um chamado de “frequencímetro polar” que mede a freqüência cardíaca (batimentos 
do coração) e o outro “pedômetro” que conta o número de passos que você dará durante este dia. 
No dia seguinte, um pesquisador do projeto irá até a sua casa recolher esses equipamentos, não 
sendo necessário, portanto, que você retorne ao hospital apenas para devolvê-los. 
 

A partir da 18ª semana de gestação, um grupo de mulheres que estiverem participando do 
estudo serão convidadas a integrar uma parte diferente do estudo e serão orientadas a fazer uso de 
um suplemento na forma de cápsulas, contendo  ômega-3. Se você fizer parte deste grupo, você 
deverá fazer uso de 5-6 cápsulas por dia junto das refeições (almoço), todos os dias até 30 dias 
após o parto. Você não precisará comprar ou pagar por este suplemento, ou seja, você vai recebê-
lo de graça. 
 

É importante você saber que esta suplementação é composta unicamente de óleo de 
peixes marinhos, porém sem qualquer sabor ou cheiro característico de peixe. Além do óleo, o 
outro ingrediente presente é uma pequena quantidade de vitamina E. O uso desta suplementação 
durante a gestação não traz nenhum risco ou efeito colateral para a sua saúde e a do bebê. 
No entanto, já foram relatados a ocorrência passageira de diarréia, regurgitação e refluxo. 
Consumir o óleo na forma de cápsula torna apenas mais prático. 

ANEXO 11. 
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Todas as informações que você fornecer serão mantidas em segredo e utilizadas apenas para 

a pesquisa. Nenhuma outra pessoa ou profissional terá acesso a suas informações, somente os 
pesquisadores que trabalham para esta pesquisa. Quando divulgarmos os resultados deste trabalho, 
seu nome em momento algum irá aparecer, bem como qualquer outra informação fornecida, ou 
resultado de exame de sangue. Portanto, não há riscos em participar desta pesquisa, apenas a 
necessidade de coletar sangue e o tempo que você irá gastar com as avaliações durante as consultas. 
Por ocasião da coleta de sangue, você poderá observar a formação pequeno hematoma na região do 
braço onde ocorreu a picada da agulha. Sempre usaremos materiais descartáveis.  
 
Quais as vantagens? 
 

Ao participar deste estudo, você terá a oportunidade de realizar uma avaliação mais 
completa e detalhada da sua saúde. O acompanhamento de seus hábitos durante a gestação, 
como o seu ganho de peso e sua alimentação, são medidas importantes para garantir a saúde do seu 
bebê ao nascer. Este acompanhamento também é importante para que você tenha uma vida mais 
saudável, prevenindo problemas futuros como a obesidade, ansiedade e depressão. Você terá 
acesso a todos os seus resultados se assim desejar. 
 

Este termo de consentimento é um documento importante e você irá receber uma cópia na 
qual consta o telefone e o endereço do pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o 
projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. 
 
Meu consentimento: 
 

Minha participação é de livre e espontânea vontade, ou seja, não fui pressionada por ninguém 
para participar desta pesquisa. Tenho liberdade para continuar ou recusar, em qualquer momento, a 
participar da pesquisa. O meu atendimento e de meu(minha) filho(a), nesta unidade não será, em 
momento algum, afetado pela minha recusa. Desta forma, concordo em participar deste estudo 
estando totalmente esclarecida dos objetivos, riscos e benefícios desta pesquisa, uma vez que tive 
em mãos este documento e a oportunidade de lê-lo antes de assinar. 
 
 
 
________________________________ data 
Nome e assinatura do pesquisador 
 
 
________________________________                                 Telefones: ___________________________ 
Nome do sujeito da pesquisa 
 
 
_______________________________ data                             
Assinatura do sujeito da pesquisa 
 
 
Contato do coordenador da pesquisa:  Professor Dr. Gilberto Kac 

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ 
Telefones: 25626595 / 93152301 
E-mail: kacetal@gmail.com 

 
Juliana dos Santos Vaz 
Nutricionista, doutoranda UFRJ 
Telefones: 74221922 
E-mail: juliana.vaz@gmail.com 
 

Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil / Comitê de Ética em Pesquisa 
Rua Afonso Cavalcanti, 455 Bloco 1 - Sala 715 
Email: cepsms@rio.rj.gov.br 


