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RESUMO

ALMEIDA, Lívia Belcastro. Efeito da obesidade pré-gestacional no teor de citocinas de
compartimentos maternos e fetais e na expressão de transportadores de ácidos graxos da
placenta. Tese (Doutorado em Ciências Nutricionais) – Instituto de Nutrição Josué de
Castro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2017.

As proteínas placentárias envolvidas com o transporte de ácidos graxos (AG) são
responsáveis por grande parte da transferência materno-fetal destes nutrientes, cuja
importância é fundamental para o desenvolvimento do feto. Dentre os fatores capazes de
interferir na expressão de tais transportadores, incluem-se os marcadores inflamatórios. Uma
vez que indivíduos obesos apresentam tendência à inflamação crônica, postula-se que
gestantes com essa condição poderiam apresentar alterações na quantidade de transportadores
de AG na placenta. Assim, o objetivo da presente pesquisa foi avaliar as concentrações das
citocinas IL1β, IL6, IL10 e TNF-α no tecido placentário, plasma do cordão umbilical e
plasma materno do primeiro e último trimestres de gestação, em gestantes obesas (GO) e
eutróficas (GE), verificar a existência de associações entre os teores destas citocinas e a
expressão placentária proteica e de RNAm das proteínas FABP1, FABP3, FAT/CD36,
FATP1, FATP2 e FATP4, bem como testar a correlação entre essas expressões com
características maternas e dos recém-nascidos. A captação de gestantes voluntárias ocorreu
em duas instituições públicas do Rio de Janeiro. No primeiro e terceiro trimestres, foram
coletadas amostras de sangue materno e, no parto, sangue do cordão umbilical e tecido
placentário. As análises bioquímicas consistiram em ensaios Luminex, qPCR e Western
blotting. Os teores de citocinas do plasma materno do primeiro trimestre correlacionaram-se
positivamente com a expressão proteica de diversos transportadores de AG. O conteúdo
proteico de FABP1 na placenta foi menor em GO do que em GE. As concentrações
placentárias de FABP1 e FABP3 correlacionaram-se positivamente com o ganho de peso
materno e com a eficiência placentária. A expressão de RNAm de FATP4 no tecido
placentário correlacionou-se positivamente com o perímetro cefálico. Estes resultados
reforçam a importância do acompanhamento nutricional, anterior à concepção, a fim de
adequar o IMC materno e a qualidade das reservas lipídicas, e, durante o período gestacional,
para assegurar o ganho de peso ideal.
Palavras-chave: placenta, ácidos graxos, transportadores, citocinas, obesidade, gestação

ABSTRACT

ALMEIDA, Lívia Belcastro. Effect of pre-gestational obesity on the cytokine content of
maternal and fetal compartments and on the expression of placental fatty acid
transporters. Tese (Doutorado em Ciências Nutricionais) – Instituto de Nutrição Josué
de Castro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2017.

Placental fatty acids (FA) transport proteins are responsible for a large part of the
maternal-fetal transfer of these nutrients, which is fundamental for the development of the
fetus. Among the factors capable of interfering with the expression of these transporters,
inflammatory markers are included. Since obese individuals are prone to chronic
inflammation, it is postulated that pregnant women with this condition could present changes
in the amount of FA transporters in the placenta. The aim of the present study was to evaluate
the concentrations of the cytokines IL1β, IL6, IL10 and TNF-α in placental tissue, umbilical
cord plasma and maternal plasma of the first and last trimester of gestation in obese (GO) and
eutrophic (GE), to verify the associations between the contents of these cytokines and the
placental protein and RNAm expression of FABP1, FABP3, FAT / CD36, FATP1, FATP2
and FATP4, as well as to test their correlation with characteristics of newborns. The
recruitment of voluntary pregnant women occurred in two public institutions in Rio de
Janeiro. In the first and third trimesters, samples of maternal blood were collected and, at
delivery, umbilical cord blood and placental tissue. The biochemical analyzes consisted of
Luminex, qPCR and Western blotting assays. The cytokine levels of maternal plasma in the
first trimester correlated positively with the protein expression of several FA transporters. The
protein content of FABP1 in placental tissue was lower in GO than in GE. The placental
concentrations of FABP1 and FABP3 correlated positively with maternal weight gain and
placental efficiency. The expression of FATP4 mRNA in placental tissue correlated positively
with the head circumference. These results reinforce the importance of nutritional monitoring,
prior to conception, to adjust maternal body mass index and the quality of lipid reserves, and,
during the gestational period, to ensure optimal weight gain.
Keywords: placenta, fatty acids, transporters, cytokines, obesity, pregnancy
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1. APRESENTAÇÃO
O presente estudo faz parte de um projeto mais amplo intitulado “Obesidade materna e
biomarcadores moleculares e inflamatórios placentários: estudos de intervenção com óleo de
peixe e probióticos”, submetido ao Edital Apoio a Grupos de Pesquisa Emergentes do Estado
do Rio de Janeiro/2014, da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado
do Rio de Janeiro (FAPERJ), tendo sido aprovado e financiado por esta Fundação (processo
E-26/110.111/2014). Dentre os objetivos originalmente estabelecidos pela equipe de
pesquisadores envolvida, incluíam-se: a avaliação da expressão gênica de proteínas associadas
ao transporte placentário de ácidos graxos (AG); a investigação das alterações epigenéticas
induzidas pela obesidade gestacional, por meio do estudo dos microRNAs placentários e
circulantes; a identificação, por meio da metabolômica dirigida e da epigenômica, de
metabólitos e microRNAs capazes de predizer desordens perinatais e eventos inflamatórios; o
estudo de culturas primárias de citotrofoblastos e sinciciotrofoblastos objetivando caracterizar
mecanismos moleculares relacionados ao transporte de nutrientes placentários e a associação
com alterações no crescimento fetal e, ainda, a avaliação de polimorfismos de genes maternos
associados ao controle da ingestão alimentar e à obesidade. Adicionalmente, se pretendia
avaliar possíveis efeitos da suplementação com óleo de peixe na prevenção ou atenuação das
alterações metabólicas induzidas pela obesidade gestacional.
Neste contexto, originariamente, a presente tese também contemplaria a investigação
do efeito da intervenção nutricional com óleo de peixe, fonte dos AG eicosapentaenoico
(EPA) e docosapentaenoico (DHA), em gestantes obesas, buscando testar a hipótese de que
esta suplementação poderia evitar ou minimizar o aumento da inflamação, as alterações no
padrão de transportadores de AG e o risco de desfechos obstétricos indesejáveis. Entretanto,
muitos empecilhos retardaram o início deste projeto, inviabilizando maior período de
recrutamento de gestantes voluntárias. A distribuição das cápsulas de óleo de peixe, doadas
pela Empresa Sorocaps Indústria Farmacêutica Ltda, por exemplo, somente foi possível após
a obtenção de embalagens individualizadas. Por esta razão, para o início do recrutamento de
gestantes para o grupo que receberia a intervenção, foi necessário aguardar a entrega dos
frascos adequados para este fim, situação que se prolongou por cerca de 90 dias. Por outro
lado, apesar de os esforços de toda a equipe, no sentido de manter contato constante com as
voluntárias, a adesão, até o final do estudo, especialmente das gestantes suplementadas foi
bastante reduzida. Dificuldades para deglutição das cápsulas, eventuais sintomas
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gastrointestinais e, principalmente, “esquecimento” foram razões relatadas por estas gestantes
para desistência do tratamento. Assim, considerando que até o final do período de captação de
voluntárias, estabelecido para esta tese, somente três gestantes suplementadas, havia
concluído todas as etapas do estudo, optamos por excluir a intervenção com EPA e DHA dos
objetivos da presente tese.
A tramitação do projeto, cadastrado no Conselho Nacional de Saúde (CONEP), via o
sistema de cadastro Plataforma Brasil (CAEE: 34611513.0.0000.5257) em dezembro de 2013,
também se estendeu consideravelmente. Por se tratar de pesquisa envolvendo captação,
suplementação, acompanhamento e coleta de amostras biológicas de gestantes atendidas na
Maternidade Escola (ME) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), foi exigida
aprovação da relatoria dos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP), tanto do Hospital
Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), quanto da ME. Na primeira instância, o
parecer positivo (número 1.080.665) somente foi emitido em outubro de 2014 (ANEXO A) e,
em meados de novembro de 2014, o CEP da ME também aprovou a proposta (parecer número
1.125.169) (ANEXO B). Por este motivo, o efetivo recrutamento das gestantes somente pode
ser iniciado, após a condução de pré-testes, em março de 2015.
Poucos meses após o início da captação das voluntárias, a ME passou a priorizar
atendimento pré-natal de gestantes de risco intermediário, cujo encaminhamento passou a ser,
essencialmente, por meio do Sistema Nacional de Regulação (SISREG). Por esta razão, o
número de mulheres que se enquadrava nos critérios de inclusão do estudo sofreu redução
significativa. Com o objetivo de recrutar mais voluntárias, e viabilizar o alcance dos objetivos
propostos, foi necessário incluir o Centro Municipal de Saúde Manoel José Ferreira (CMSMJF) como Instituição coparticipante. A eleição deste CMS foi decorrente do fato de se tratar
de serviço de saúde que oferecia acompanhamento pré-natal para gestantes de baixo risco,
cuja localização, nas proximidades da ME, permitiria manter captação de voluntárias com
perfil sociodemográfico similar àquelas atendidas na maternidade. Assim, o projeto também
necessitou da aprovação do CEP da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio de Janeiro,
cujo parecer (número 1.169.849) foi emitido somente em agosto de 2015 (ANEXO C).
A expectativa de aumento do número de voluntárias captadas foi frustrada, na medida
em que o atendimento de gestantes, a qualquer tempo naquela unidade de saúde, dificultou a
logística de recrutamento de nosso grupo de pesquisa. Além disso, grande número de
gestantes já chegava ao CMS-MJF com idade gestacional acima daquela cabível nos critérios
de elegibilidade do estudo. Por esses motivos, apenas três gestantes do CMS-MJF foram
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incluídas no projeto, e após um período de 4 meses, foi suspenso o recrutamento nessa
unidade.
O período de captação de sujeitos para a presente tese foi encerrado em março de 2016
(completando 12 meses de recrutamento), tendo em vista a necessidade de viabilizar a
conclusão das demais etapas do projeto e defesa. Neste sentido, e somadas ainda, as perdas de
segmento, inerentes ao próprio desenho do estudo, que exigia o acompanhamento das
gestantes por pelo menos seis meses até a ocasião do parto, incluindo a presença da equipe de
pesquisadores para a coleta das amostras de placenta e sangue do cordão, o grupo de mulheres
investigado foi restrito. Entretanto, considerando o conjunto de análises biomoleculares
realizadas, buscamos testar a hipótese de que os teores de citocinas em compartimentos
maternos e fetais estariam alterados em gestantes obesas, podendo interferir na expressão de
transportadores placentários de ácidos graxos.
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2. INTRODUÇÃO

O aumento da prevalência de obesidade tem se mostrado exponencial. O número de
casos no mundo dobrou no período de 1980 até 2015 (GBD, 2017) e a incidência permanece
aumentando em ritmo cada vez mais acentuado, principalmente entre as mulheres,
consideradas mais propensas ao desenvolvimento desta enfermidade (NCD-RisC, 2016;
MITCHELL; SHAW, 2015). No Brasil, em torno de 24% da população feminina apresenta a
doença (GBD, 2017; NCD-RisC, 2016; IBGE, 2015).
A obesidade entre mulheres em idade reprodutiva estabelece riscos específicos, na
medida em que esse agravo predispõe ao desenvolvimento de complicações obstétricas
(ATHUKORALA et al., 2010; SIRIMI; GOULIS, 2010). Adicionalmente, a enfermidade
produz ambiente intrauterino desfavorável, que pode prejudicar o desenvolvimento do feto,
aumentando o risco de crescimento intrauterino restrito (RADULESCU et al., 2013),
macrossomia (ATHUKORALA et al., 2010) e doenças crônicas não transmissíveis na vida
adulta, incluindo a própria obesidade (RINAUDO; WANG, 2012).
Supõe-se que o estado de inflamação crônica de baixo grau, característico de
indivíduos obesos, interfere negativamente no ambiente intrauterino (SEGOVIA et al., 2014).
Ademais, o excesso de tecido adiposo (TA) está associado à hiperglicemia, ao aumento do
estresse oxidativo (EO) (VINCENT; TAYLOR, 2006) e à desregulação na produção de
diversos hormônios (EPPEL et al., 2013). Todos estes fatores também podem contribuir para
inadequação do ambiente intrauterino (LIM; MAHMOOD, 2015; HAGHIAC et al., 2014;
SABEN et al., 2014) e estimulam, ainda mais, a produção de citocinas pró-inflamatórias
(MARSEGLIA et al., 2015).
Os prejuízos no desenvolvimento fetal, decorrentes da obesidade materna, entretanto,
não estariam relacionados à possível exposição da criança ao excesso de fatores inflamatórios,
mas sim ao impacto que a inflamação exacerbada provocaria na função placentária (AYE et
al., 2014). De fato, a placenta de gestantes obesas é gravemente afetada e, segundo alguns
autores, este estado repercute sobre o transporte placentário de nutrientes (BRETT et al.,
2014; MELE et al., 2014; LAGER; POWELL, 2012).
Dentre os diversos nutrientes essenciais para o adequado crescimento e
desenvolvimento fetal, os ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa (AGPICL) se
destacam, principalmente por constituirem ligantes de fatores de transcrição, regulando a
expressão de genes (BALOGUN; CHEEMA, 2014; BERGER; MOLLER, 2002). No entanto,
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poucos ensaios foram realizados com o intuito de comparar a expressão de proteínas
envolvidas no transporte placentário de AG entre gestantes obesas, sem outras enfermidades
associadas, e gestantes eutróficas (BRETT et al., 2014).
Portanto, o presente estudo pretende comparar gestantes eutróficas e obesas buscando
testar a hipótese de que o excesso de TA ativa vias inflamatórias que repercutem em
alterações no padrão de transportadores placentários de AG, potencialmente passíveis de
interferir nos desfechos obstétricos.
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3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Obesidade durante a gestação e suas consequências
A obesidade se caracteriza por peso excessivo, decorrente do acúmulo de TA,
generalizado ou localizado, podendo apresentar-se nos compartimentos visceral ou
subcutâneo, e se associa às enfermidades crônicas não transmissíveis, como diabetes mellitus
tipo 2 (DM2), doenças cardiovasculares e algumas neoplasias (WHO, 2000).
Dado seu alcance intercontinental e tendência para crescente aumento da prevalência,
essa enfermidade é reconhecida como epidemia global (WHO, 2000) e considerada o maior
problema de saúde pública da atualidade. Em 2014, 11% da população mundial masculina
maior de 18 anos e 15% da feminina encontrava-se obesa (ARROYO-JOHNSON; MINCEY,
2016). No Brasil, os homens obesos representam cerca de 16,8%, enquanto as mulheres,
24,4% da população (IBGE, 2015).
A obesidade também tem sido relatada em proporção considerável entre gestantes e
nutrizes. Pesquisas desenvolvidas com a população atendida pela rede pública do estado do
Rio de Janeiro identificaram percentual de obesidade pré-gestacional variando entre 11%
(MARANO et al., 2014) e 13,8% (FRAGA; THEME FILHA, 2014).
Durante a gestação, o excesso de TA acumulado pode promover diversos efeitos
adversos, tanto para a mãe quanto para o feto (BJERMO; LIND; RASMUSSEN, 2015).
Mulheres obesas são mais propensas a desenvolver diabetes mellitus gestacional (DMG) e
hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, infecções puerperais, hemorragias durante o parto,
entre outras complicações obstétricas (ATHUKORALA et al., 2010; SIRIMI; GOULIS,
2010). As crianças geradas por essas gestantes têm risco aumentado de crescimento
intrauterino restrito (RADULESCU et al., 2013), macrossomia (ATHUKORALA et al.,
2010), nascimento pré-termo (CNATTINGIUS et al., 2013), hiperinsulinemia e hipoglicemia
neonatal (AVCI et al., 2015) e mortalidade perinatal (AUNE et al., 2014). Estes desfechos
obstétricos indesejáveis se devem às alterações metabólicas características da obesidade e às
modificações que essa enfermidade provoca na placenta, já tendo sido descrito correlação
positiva entre o índice de massa corporal (IMC) materno e o peso da placenta, assim como
correlação negativa entre o IMC materno e a eficiência placentária (DUBÉ et al., 2012).
O feto que se desenvolve sob essas condições, sofre adaptações fisiológicas que,
embora aumentem suas chances de sobrevivência, também elevam sua predisposição para o
desenvolvimento de enfermidades crônicas não transmissíveis (COUZIN-FRANKEL, 2013;

21

RINAUDO; WANG, 2012). Durante a infância, essas crianças têm risco aumentado de
obesidade e outras doenças metabólicas (SANTANGELI; SATTAR; HUDA, 2015), além de
desordens neuropsiquiátricas (RIVERA; CHRISTIANSEN; SULLIVAN, 2015) e de
deficiências cognitivas (ADANE; MISHRA; TOOTH, 2016).
Outrossim, a própria gestação também é uma condição que provoca alterações
fisiológicas, endócrinas e metabólicas, necessárias para garantir a ocorrência de diversos
eventos, incluindo o estabelecimento de um endométrio receptivo; implantação e manutenção
do embrião; modificação do metabolismo materno a fim de proporcionar apoio nutricional
adequado para o feto em desenvolvimento; e preparação para o parto e lactação
(TORREALDAY et al., 2000). No caso das gestantes obesas, estas adaptações sofrem
substancial influência das alterações metabólicas provocadas pela obesidade (SALZER;
TENENBAUM-GAVISH; HOD, 2015).
Dentre as modificações metabólicas induzidas pela obesidade, é possível destacar o
estado de inflamação crônica sistêmica de baixo grau, resultado da maior concentração
plasmática de proteínas de fase aguda e citocinas pró-inflamatórias (DOCANTO et al., 2015),
além da hiperinsulinemia, aumento do EO (VINCENT; TAYLOR, 2006) e desregulação
endócrina (EPPEL et al., 2013).

3.1.1 Obesidade, gestação e o estado de inflamação crônica sistêmica de baixo grau
A gestação tem sido considerada “estado de imunossupressão”, no qual o sistema
imunológico enfraquecido é necessário para permitir que o feto, cujos antígenos diferem dos
maternos por conta do material genético paterno, se desenvolva (ORR; CHIEN, 2015). Para
compensar a diminuição da imunidade adaptativa, que poderia aumentar a susceptibilidade a
agentes infecciosos, a placenta produz uma variedade de citocinas e hormônios
imunomodulatórios, que provocam inflamação sistêmica controlada e de reduzido grau, além
de atuarem nas adaptações metabólicas e fisiológicas características deste período
(RUSTERHOLZ; HAHN; HOLZGREVE, 2007).
Segundo Mor e colaboradores (2011), a gestação também pode ser considerada
condição pró-inflamatória, durante o primeiro trimestre e, ao final, com a aproximação do
parto. De outro modo, na fase intermediária do período gestacional, haveria predomínio da
atividade anti-inflamatória. No entanto, a coorte acompanhada por Holtan e colaboradores
(2015) demonstrou que conforme a gestação avança, a resposta inflamatória e contra
regulatória aumenta progressivamente. Outros estudos longitudinais encontraram aumento da
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concentração de algumas citocinas inflamatórias e redução de outras, com o decorrer do
período gestacional (CHRISTIAN; PORTER, 2014; STEWART et al., 2007).
Citocinas podem ser definidas como pequenas proteínas de sinalização (5-20 kDa),
que atuam de maneira autócrina, parácrina ou endócrina e, ao se ligarem aos seus receptores
específicos, regulam grande parte do sistema imune. Células de diversos tecidos, incluindo
adipócitos, macrófagos e linfócitos T auxiliares (T helper – Th ou T CD4+) são capazes de
produzir estas proteínas (WEDEKIND; BELKACEMI, 2016), que podem ser classificadas em
citocinas do tipo Th1, como o fator de necrose tumoral alfa (tumour necrosis factor alpha,
TNF-α) ou Th2, como a interleucina (IL) 10. Citocinas do tipo Th1 induzem a proliferação de
linfócitos T CD4+, de maneira autócrina, e a proliferação, assim como o aumento da
capacidade citotóxica, de linfócitos T CD8+, envolvidos na promoção da apoptose de células
infectadas por antígenos. Por sua vez, as citocinas tipo Th2 estimulam a proliferação,
diferenciação e produção de anticorpos pelos linfócitos B, além de ativarem eosinófilos
(MESQUITA JÚNIOR et al., 2010).
As citocinas também podem ser categorizadas entre as que ativam respostas
inflamatórias, destacando-se TNF-α, IL1β, IL6 e IL8 e àquelas que controlam estas respostas,
fundamentalmente a IL10 (WEDEKIND; BELKACEMI, 2016). O equilíbrio entre estes tipos
de citocinas é crucial para manutenção da gestação saudável e alcance de desfechos
obstétricos positivos desejáveis. Assim, já foi descrito que o aumento de citocinas próinflamatórias, não acompanhado por elevação dos teores de IL10, está associado ao aborto
espontâneo, à pré-eclâmpsia e ao nascimento pré-termo (MOBINI et al., 2016; SAITO et al.,
2010). Adicionalmente, apesar de ser amplamente aceito que as respostas inflamatórias
sistêmicas e placentárias, associadas à gestação, sejam exacerbadas pela obesidade (AYE et
al., 2014), não existe consenso a respeito da capacidade de os teores de IL10 se ajustarem a
ponto de contrabalançar o aumento na produção de citocinas inflamatórias na obesidade
gestacional (FRIIS et al., 2013).
As citocinas IL1β, IL6, TNF-α e IL10 têm grande relevância em eventos relacionados
tanto à gestação (ALIJOTAS-REIG et al., 2017; LI et al., 2016; MOBINI et al., 2016; ZENG;
WANG; YAN, 2000) quanto à obesidade (GOTOH et al., 2017; BALLAK et al., 2015;
TZANAVARI; GIANNOGONAS; KARALIS, 2010; EDER et al., 2009). A IL1β é uma
citocina pró-inflamatória que participa do controle da resposta inata, por meio de sua atuação
em processos inflamatórios fundamentais como o aumento da expressão de moléculas de
adesão e síntese de óxido nítrico (nitric oxide, NO), reconhecimento de antígenos e regulação
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dos linfócitos (DINARELLO, 2009). Diversas evidências apontam associação da IL1β com o
desenvolvimento de DM2, tanto indiretamente, induzindo a resposta inflamatória em
indivíduos obesos, quanto diretamente, produzindo resistência à insulina e prejudicando o
funcionamento das células β-pancreáticas (BALLAK et al., 2015). Durante a gestação, esta
citocina inibe a ativação do Sistema A de transporte de aminoácidos na placenta, mediado por
insulina (AYE; JENSSON; POWELL, 2015), e está envolvida na indução do trabalho de
parto (BOWEN et al., 2002).
A principal função da IL6 é a promoção da inflamação e a maturação dos linfócitos B
(HUNTER; JONES, 2015). Durante a gestação, essa citocina parece estimular o transporte
placentário de aminoácidos (JONES; JANSSEN. POWELL, 2009) e de AG (LAGER et al.,
2011), já tendo sido demonstrado aumento na sua expressão no tecido placentário ao longo do
período gestacional (AGARWAL et al., 2000). Também já foi descrito, entre roedores
gestantes, efeito modulador da IL6 sobre mecanismos centrais associados à hiperfagia e ao
aumento da adiposidade (PAZOS et al., 2014).
O TNF-α é secretado principalmente por macrófagos, mas também pelo tecido adiposo
subcutâneo e pela placenta. Trata-se de uma proteína de sinalização celular, envolvida na
regulação da proliferação, diferenciação, apoptose, além de atuar no metabolismo lipídico e
coagulação (IDRISS; NAISMITH, 2000). Esta citocina também exerce ação essencial na
implantação, diferenciação e turnover dos trofoblastos, contribui para angiogênese e
crescimento placentário (HOWELL; POWELL, 2017) e, ainda, estimula o Sistema A de
transporte de aminoácidos na placenta (AYE; JENSSON; POWELL, 2015). Teores
aumentados de TNF-α em gestantes obesas estão associados à exacerbação da resistência à
insulina materna, favorecendo a DMG (COUGHLAN et al., 2001).
Conforme anteriormente mencionado, a IL10 tem como principal função limitar e
suprimir as respostas inflamatórias. Essa proteína ainda reduz o crescimento e a diferenciação
de células B, natural killers, células T citotóxicas e auxiliares, mastócitos, granulócitos,
células dendríticas, queratinócitos e células endoteliais (MOORE et al., 2001). Diferentes
células da placenta, incluindo trofoblastos, podem produzir esta citocina (ROTH et al., 1996).
No primeiro trimestre da gestação, quando sua atividade é fundamental para invasão do
troflobasto no útero, a produção de IL10 está aumentada (ASCHKENAZI et al., 2002;
HANNA et al., 2000). A citocina também está envolvida na manutenção da gestação, uma vez
que, ao regular as células natural killer maternas, contribui para a tolerância do aloenxerto
fetal (MOREAU et al., 1999). Adicionalmente, participa de processos necessários para o
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crescimento do corpo lúteo e para produção de progesterona (HASHII et al., 1998).
Alterações na expressão de IL10 estão associadas a desfechos obstétricos indesejáveis,
incluindo nascimento pré-termo (MOBINI et al., 2016). É reconhecido, ainda, que por ocasião
do parto, os teores circulantes de IL10 encontram-se reduzidos (HANNA et al., 2000).
Diversos mecanismos fisiológicos sustentam a plausibilidade biológica para o
aumento do conteúdo de citocinas inflamatórias em compartimentos maternos e fetais de
gestantes obesas (AYE et al., 2014). Para compreendê-los é necessário conhecer o sistema
imune do TA e entender a relação entre obesidade e aumento da resposta inflamatória.
O tecido adiposo é composto por uma variedade de células, incluindo as endoteliais e
as do sistema imune, fibroblastos, pré-adipócitos e adipócitos, além de matriz extracelular
(CURAT et al., 2004). Em indivíduos não obesos, as células do sistema imune do TA atuam
na remoção de detritos e células apoptóticas e contribuem para manutenção da homeostase do
tecido (SCHIPPER et al., 2012). Contudo, o estoque excessivo de gordura provoca alterações
substanciais na quantidade e nas funções dessas células, aumentando aquelas que
desempenham papel pró-inflamatório (macrófagos do tipo M1, mastócitos, neutrófilos,
linfócitos B, linfócitos T CD8 e T CD4 do tipo Th1) e reduzindo as responsáveis por suprimir
a inflamação (eosinófilos e linfócitos T CD4 do tipo Th2) (CILDIR; AKINCILAR;
TERGAONKAR, 2013).
Dentre todos os tipos celulares citados anteriormente, os macrófagos, maior população
de células imunológicas do TA, capazes de se proliferar, ainda mais, com a expansão das
reservas adiposas, são os principais responsáveis pela inflamação relacionada à obesidade. Em
indivíduos com pouca gordura visceral, os macrófagos representam cerca de 4% das células
do TA e, entre aqueles que desenvolveram adiposidade excessiva, em torno de 12%
(HARMAN-BOEHM et al., 2007).
Apenas uma pequena parcela dos macrófagos excedentes é derivada dos préadipócitos (CHARRIÈRE et al., 2003), sendo provenientes, em sua maioria, de monócitos
circulantes, que se encontram aumentados em indivíduos obesos (KULLO; HENSRUD;
ALLISON, 2002). Essas células são atraídas para o TA por sinais produzidos em razão da
própria obesidade. Tanto a hipertrofia celular, quanto a condição de hipóxia, estimulam a
produção de citocinas inflamatórias, quimiocinas e fatores angiogênicos pelos adipócitos
(LEE; WU; FRIED, 2010; TRAYHURN; WOOD, 2005; GERHARDT et al., 2001), além de
elevarem o EO do retículo endoplasmático dessas células (MAURY; BRICHARD, 2010). A
hipóxia ocorre em razão do aumento significativo do número e volume dos adipócitos, que
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resulta no seu afastamento dos vasos sanguíneos, dificultando o suprimento de oxigênio
(LEE; WU; FRIED, 2010; TRAYHURN; WOOD, 2005).
A obesidade altera não somente a quantidade de macrófagos como também sua função
e distribuição no TA. Duas classes de subpopulações de macrófagos são conhecidas: as que
apresentam capacidade pró-inflamatória e antibacteriana elevada, denominadas M1 e aquelas
envolvidas em reações anti-inflamatórias e antiparasitárias, remodelação de tecidos e
cicatrização de feridas, chamadas M2. O tipo de macrófago formado no TA vai depender da
intensidade da adiposidade. Em indivíduos eutróficos, os macrófagos encontram-se dispersos
entre os adipócitos e, em sua maioria, constituem o subtipo M2 (CHAWLA; NGUYEN;
GOH, 2011). Entretanto, em obesos, os monócitos tendem a se diferenciar em macrófagos do
tipo M1 (OHASHI et al., 2010), se agregam em torno de restos de adipócitos necrosados, e
acumulam lipídios, formando células espumosas (PRIEUR et al., 2011).
A produção exacerbada de sinais inflamatórios pelos adipócitos de indivíduos obesos
estimula os macrófagos M1 a liberarem óxido nítrico, TNF-α, IL6 e IL1, aumentando a
produção das proteínas de fase aguda conhecidas como, inibidor tipo 1 do ativador do
plasminogênio (plasminogen activator inhibitor 1, PAI-1), proteína C reativa e haptoglobina
(WEISBERG et al., 2003). Estas substâncias estimulam ainda mais a atividade inflamatória
dos adipócitos. Assim, macrófagos e adipócitos contribuem, isoladamente, para o estado de
inflamação no TA, estimulam mutuamente a atividade inflamatória um do outro e contribuem
significativamente para a inflamação sistêmica (BERG; SCHERER, 2005).
Apesar de os macrófagos representarem os principais responsáveis pela inflamação
crônica de indivíduos obesos, outras células mieloides do TA participam desse processo
(MRAZ; HALUZIK, 2014), como os neutrófilos (NGUYEN et al., 2007) e mastócitos
(ABRAHAM; ST JOHN, 2010; LIU et al., 2009). As células linfoides também parecem atuar
de maneira importante na inflamação do TA de obesos. As células T CD4 Th1 e T CD8 estão
aumentadas em obesos (RAUSCH et al., 2008; PACIFICO et al., 2006) e têm como seu
principal produto de secreção o interferon gama, que parece promover a formação de
macrófagos do tipo M1, em detrimento daqueles tipo M2 (RAUSCH et al., 2008; ROCHA et
al., 2008). De outro modo, as células T CD4 Th2 e as T CD4 Treg [regulatory T],
responsáveis por suprimir as reações inflamatórias, encontram-se reduzidas no TA de
indivíduos que apresentam obesidade (MRAZ; HALUZIK, 2014; FEUERER et al., 2009).
Com relação aos linfócitos B, sabe-se que eles estão aumentados no TA de obesos, e que seu
produto, IgG2c, promove a inflamação desse tecido (WINER et al., 2011).
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Outros mecanismos fisiológicos já foram propostos para explicar o estado de
inflamação crônica associado à obesidade. Um estudo de revisão destaca a ação dos
microRNAs, moléculas de RNA (ribonucleic acid, ácido ribonucleico) contendo 19 a 25
nucleotídeos não codificadores de proteínas, que podem atuar diretamente em genes alvo ou,
indiretamente, por meio de fatores de transcrição (SAYED; ABDELLATIF, 2011).
Determinados microRNAs atuam como importantes reguladores da inflamação por meio de
seus efeitos na síntese de adipocinas. Zhang e colaboradores (2015) identificaram 23 vias
pelas quais microRNAs podem regular a inflamação associada à obesidade. Discute-se,
também, a participação da microbiota intestinal, considerada relevante modulador de reações
inflamatórias locais e sistêmicas, cuja composição é modificada pela obesidade
(CARVALHO; SAAD, 2013; COX; BLASER, 2013).
É possível que os fatores que contribuem para o aumento da inflamação sistêmica da
gestante obesa também induzam a inflamação do tecido placentário. Já foi demonstrado que
placentas de mulheres obesas expressam mais RNAm de citocinas quimiotáticas, como a
proteína quimioatrativa de monócitos 1 (monocyte chemotactic protein 1, MCP-1), quando
comparadas às de eutróficas (ROBERTS et al., 2011). Segundo alguns autores, esses fatores
promoveriam aumento da população de macrófagos na placenta (FARLEY et al., 2009;
CHALLIER et al., 2008), os quais, ativados pela inflamação exacerbada, produziriam ainda
mais citocinas inflamatórias, contribuindo para a inflamação do tecido placentário
(CHALLIER et al., 2008).
Adicionalmente, algumas células da placenta, que estão em contato com a circulação
materna, expressam receptores sensíveis a estímulos inflamatórios, os quais são capazes de
desencadear cascatas de sinais, incluindo fator nuclear kappa B (nuclear factor kappa B, NFkB) e transdutor de sinal do fator de transcrição ativado (signal transducer and activator of
transcription 3, STAT3). Foi demonstrado que o IMC materno se associa positivamente à
ativação destas vias e, embora ainda não seja possível afirmar, postula-se que este mecanismo
possa contribuir substancialmente para produção exacerbada de citocinas inflamatórias pela
placenta (AYE et al., 2014).
Entretanto, Pantham, Aye e Powell (2015) observaram que alterações dos marcadores
inflamatórios do plasma materno parecem não se refletir em modificações similares na
circulação fetal. Adicionalmente, segundo Aye e colaboradores (2014), os prejuízos do
desenvolvimento intrauterino, mais frequentemente encontrados em gestações complicadas
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por obesidade, estariam associados ao impacto da inflamação exacerbada na função
placentária e não à exposição do feto ao excesso de fatores inflamatórios.
A este respeito, já foi descrito que o transporte placentário de nutrientes pode ser
alterado nas situações de aumento da inflamação (PANTHAM, AYE; POWELL, 2015).
Segundo Lager e colaboradores (2011), a adição de IL6, mas não de TNF-α, em cultura
primária humana de trofoblastos, aumenta o acúmulo de AG. De outro modo, Araújo e
colaboradores (2013) demonstraram que a captação dos ácidos graxos araquidônico (AA) e
DHA aumenta em torno de 25%, quando as células placentárias são expostas ao TNF-α.
Entretanto, apesar da plausibilidade biológica aqui comentada, a ocorrência de
alterações nos teores de citocinas em gestantes obesas não constitui achado consensual. Os
estudos que compararam o teor destas moléculas envolvidas na resposta imune em
compartimentos materno-fetais de gestantes eutróficas e obesas reportaram resultados
conflitantes (PANTHAM; AYE; POWELL, 2015). Portanto, permanece sendo necessário
maiores esclarecimentos acerca do papel destes sinalizadores da inflamação na obesidade
gestacional.

3.1.2 Gestação, obesidade e resistência à ação da insulina
Durante a gestação, o metabolismo materno se ajusta de modo a suprir as necessidades
nutricionais do feto em desenvolvimento. Nesse sentido, o aumento gradativo da resistência à
insulina, a partir da segunda metade do período gestacional, constitui mecanismo destinado a
garantir maior disponibilidade de glicose e AG livres para o feto (SALZER; TENENBAUMGAVISH; HOD, 2015).
A resistência fisiológica à ação da insulina, produzida pelo estado gravídico, parece
decorrer da combinação de uma série de fatores, incluindo, por exemplo, a redução da
fosforilação do substrato do receptor de insulina 1 (insulin receptor substrate 1, IRS-1)
(SHAO et al., 2000). Apesar de o aumento da adiposidade materna, característico da gestação,
contribuir para a alteração do metabolismo glicídico (SALZER; TENENBAUM-GAVISH;
HOD, 2015), as alterações hormonais seriam as principais responsáveis pela redução da
sensibilidade à insulina (RYAN, 2003). Hormônios como lactogênio placentário, hormônio
do crescimento placentário, progesterona, cortisol, prolactina e leptina, aumentam nos
estágios mais avançados da gestação e contribuem para a resistência à insulina. Este
comportamento, e efeito, também é observado para a citocina TNF-α. (SALZER;
TENENBAUM-GAVISH; HOD, 2015; RYAN, 2003).

28

A resistência à insulina, em gestantes saudáveis, é compensada pelo aumento da
secreção do próprio hormônio pelas células β-pancreáticas, garantindo que a elevação da
glicemia seja mínima (SALZER; TENENBAUM-GAVISH; HOD, 2015). No entanto, em
alguns casos, a resposta pancreática é insuficiente, resultando em hiperglicemia durante a
gestação, conhecida como DMG. Após o parto, a sensibilidade à insulina retorna à condição
normal (RYAN, 2003).
O risco de desenvolvimento de DMG apresenta forte relação positiva com a
adiposidade e IMC maternos. Essa associação pode ser explicada por diferentes fatores que
contribuem para a elevação da glicemia em indivíduos obesos (LIM; MAHMOOD, 2015).
A obesidade está associada à redução da produção de adiponectina, hormônio cuja
ação é fundamental para manutenção da sensibilidade à insulina (ENGELI et al., 2003).
Adicionalmente, o TA visceral, presente em excesso em obesos do tipo androide, apresenta
elevada atividade lipolítica, produzindo grande quantidade de AG livres (BERGMAN et al.,
2006). O aumento destes AG e das citocinas inflamatórias, juntamente com a redução da
adiponectina, provoca resistência à insulina em tecidos periféricos, incluindo o fígado,
elevando a glicemia. A hiperglicemia estimula, continuamente, as células β pancreáticas,
aumentando a produção de insulina. O estímulo constante pode levar à falência destas células
e, consequentemente, ao DM2. Adicionalmente, os próprios AG livres contribuem para o
dano das células β (SAMSON; GARBER, 2014).
Gestações complicadas por DMG parecem apresentar transporte de AGPICL
prejudicado (ARAÚJO; KEATING; MARTEL, 2015). Trofoblastos humanos, obtidos de
placentas de gestantes com DMG, exibiram menor captação de DHA e AA quando
comparados aos obtidos de gestantes saudáveis (ARAÚJO et al., 2013). Adicionalmente, a
hiperglicemia materna pode resultar em elevação dos teores de glicose, direcionados para o
feto, e aumento da secreção de insulina pelas células hepáticas fetais. Este hormônio é um
fator de crescimento que conduz à macrossomia e está associado com chances aumentadas de
partos cesáreas e maior risco de trauma ao nascimento, como asfixia (LIM; MAHMOOD,
2015).
Entretanto, ao submeter cultura de células placentárias à hiperglicemia, a expressão de
transportadores de AG não se alterou, embora estas células tenham apresentado aumento
significativo em seu conteúdo de triacilglicerois. Estes resultados sugerem que as
complicações associadas às gestações em que a placenta é exposta a quantidades excessivas
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de glicose são decorrentes de modificações no metabolismo lipídico deste órgão (HULME et
al., 2014).

3.1.3 Gestação, obesidade e estresse oxidativo
Radicais livres (RL) são moléculas com elétrons desemparelhados (orbital
incompleto), muito instáveis e que reagem rapidamente. As espécies reativas de oxigênio
(ROS) e as espécies reativas de nitrogênio (RNS) podem ter ou não elétrons não pareados,
mas também são bastante reativas e tratadas genericamente por RL. Estas moléculas podem
derivar de fontes exógenas, como exposição à poluição, radiação, álcool, fumo e algumas
drogas, e endógenas, como mitocôndrias, peroxissomas, retículo endoplasmático, células
fagocíticas e reações enzimáticas (PHANIENDRA; JESTADI; PERIYASAMY, 2015).
Em concentrações reduzidas, os RL são necessários para a regulação do crescimento
celular, atuam como sinalizadores intracelulares, e auxiliam na defesa do organismo contra
microrganismos invasores. Entretanto, em excesso, podem afetar ácidos nucleicos, lipídios e
proteínas, comprometendo o funcionamento normal das células (LUSHCHAK, 2014).
Os sistemas antioxidantes enzimáticos e não enzimáticos são responsáveis por
controlar a quantidade de RL no organismo. Quando o conteúdo de antioxidantes disponível
não é suficiente para conter os danos produzidos por estas moléculas reativas, ocorre o
chamado estresse oxidativo (LUSHCHAK, 2014).
Diversas alterações metabólicas características da obesidade propiciam o aumento da
produção de RL e, consequentemente, o EO, entre elas, o estado de inflamação crônica
anteriormente abordado. Macrófagos e adipócitos, presentes em excesso nessa condição,
sintetizam quantidades aumentadas de TNF-α. Esta citocina, por meio de ligação a receptores
específicos, produz sinal mediado pelo NF-kB, aumentando a produção de ROS (CHANDEL;
SCHUMACKER; ARCH, 2001).
Outras células mieloides, cujas concentrações se encontram aumentadas em indivíduos
obesos, também contribuem para o EO. Monócitos produzem RL, dentre eles, radical
hidroxila, ânion superóxido (O2-), peróxido de hidrogênio, peroxinitrito, ácido hipocloro e
mieloperoxidase. Neutrófilos, por sua vez, produzem O2- via NADPH oxidase (VINCENT;
TAYLOR, 2006).
A resistência à insulina e a hiperglicemia são fontes adicionais de RL (VINCENT;
TAYLOR, 2006). O excesso de glicose propicia a formação de moléculas denominadas
produtos finais de glicação avançada (advanced glycation end-products, AGE), a partir de
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proteínas, lipídios e ácidos nucleicos. Os AGE se ligam a receptores de superfície (receptor
for advanced glycation end-products, RAGE) específicos, ativando fatores de transcrição
intracelulares como NF-kB, que estimulam a produção de proteína cinase C, sorbitol,
molécula de adesão vascular celular-1 e molécula de adesão intracelular 1, todas potenciais
produtoras de ROS (RODRÍGUEZ-MAÑAS et al., 2003).
O aumento de glicose intracelular, por sua vez, estimula a via dos poliois, na qual a
aldose redutase converte a glicose em sorbitol que, em excesso, provoca EO por reduzir o teor
de agentes antioxidantes intracelulares, como a glutationa peroxidase (EVANS et al., 2002).
Adicionalmente, a hiperglicemia aumenta a atividade da NADPH oxidase, complexo
enzimático que se destaca como grande fonte endógena de produtos reativos (KLENIEWSKA
et al., 2012), aumentando a produção de O2- (VINCENT; TAYLOR, 2006).
Além da glicose, lipídios também se encontram em concentrações elevadas no
organismo de indivíduos obesos e, como são moléculas mais susceptíveis à oxidação, esse
aumento favorece o EO. Entretanto, existem vias adicionais, por meio das quais compostos
lipídicos propiciam a produção de RL em obesos (VINCENT; TAYLOR, 2006).
Ácidos graxos livres, derivados da lipólise do TA visceral, produzem RNS em células
vasculares e endoteliais, por meio de mecanismo envolvendo a proteína cinase C
(INOGUCHI et al., 2000). Também são efeitos de AG livres, o estímulo para redução das
lipoproteínas de alta densidade (high density lipoprotein, HDL) (SUBRAMANIAN; CHAIT,
2012) e aumento da produção de lipoproteínas de muito baixa densidade (very low density
lipoprotein, VLDL) no fígado, resultando em hipertriacilglicerolemia (NIKOLIC et al., 2013).
Adicionalmente, estes compostos lipídicos também promovem aumento de lipoproteínas de
baixa densidade (low density lipoprotein, LDL), que são mais propensas à oxidação (KLOP;
ELTE; CABEZAS, 2013; NIKOLIC et al., 2013). O excesso de triacilglicerois também pode
ser observado intracelularmente, resultando em supressão do transportador mitocondrial
adenina-nucleotídeo, acúmulo de elétrons na cadeia transportadora e aumento da produção de
O2- na mitocôndria (BAKKER et al., 2000).
Mecanismos biológicos adicionais, capazes de respaldar a relação entre obesidade e
aumento da produção de RL, já foram descritos, incluindo-se a hiperleptinemia, também
característica de indivíduos obesos (CAMMISOTTO et al., 2010), que será discutida na
próxima subseção. Ademais, o EO observado no organismo destes indivíduos representa,
ainda, resultado de seu sistema antioxidante deficiente. A este respeito, há relato de que a
obesidade está associada à redução da ingestão de alimentos fontes de vitaminas, minerais e
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outros compostos bioativos com ação antioxidante, reduzindo a disponibilidade destas
substâncias no organismo (SEN; IYER; MEYDANI, 2014). De outro modo, apesar de o
aumento da produção de enzimas antioxidantes, à medida que os RL aumentam, nos
indivíduos que são obesos há muitas décadas, e principalmente naqueles com grau de
adiposidade elevado, esse sistema compensatório se torna ineficaz. As enzimas são depletadas
pelos RL em excesso (VINCENT; TAYLOR, 2006), enquanto algumas delas, como a
superóxido dismutase, têm sua atividade reduzida (OZATA et al., 2002).
A gestação também é descrita como condição que propicia o EO (HUNG et al., 2010;
TOESCU et al ., 2002). Gestantes saudáveis apresentam teores aumentados de marcadores de
EO, quando comparadas às mulheres não gestantes (TOESCU et al., 2002). Ajustes
metabólicos maternos, como elevação da glicemia, dos AG livres (RYAN, 2003), dos
triacilglicerois e das LDL, contribuem para formação de moléculas reativas (TOESCU et al.,
2002).
Adicionalmente, o tecido placentário se destaca como gerador de EO na circulação
materna (HUNG et al., 2010), em razão da sua elevada vascularização, pressão de oxigênio,
atividade metabólica e grande conteúdo de mitocôndrias (HASTIE; LAPPAS, 2014). A
fosforilação oxidativa mitocondrial produz grande quantidade de ROS. O sistema de
respiração mitocondrial é, ainda, a maior fonte endógena de superóxido, peróxido de
hidrogênio, óxido nítrico e peroxinitrito (AL-GUBORY; FOWLER; GARREL, 2010).
Em gestantes saudáveis, o aumento dos RL é compensado pelo fortalecimento do
sistema antioxidante ao longo da gestação, o que mantém o EO sob controle (BASU et al.,
2015; TOESCU et al., 2002). No entanto, em condições patológicas, como a obesidade,
observa-se redução das defesas antioxidantes (MALTI et al., 2014) e aumento das fontes de
RL. Como consequência, ocorre desequilíbrio, quando os agentes antioxidantes não são
suficientes para controlar a produção excessiva de RL (MELE et al., 2014).
Neste cenário, em que a produção de RL, decorrente da gestação, é agravada pela
obesidade, as mitocôndrias são expressivamente afetadas (HASTIE; LAPPAS, 2014; MELE
et al., 2014). Apesar de estas organelas serem grandes produtoras de ROS, também são
extremamente susceptíveis aos danos promovidos por aquelas moléculas reativas
(TURRENS, 2003), que podem alterar substancialmente sua estrutura e funcionamento
(SENA; CHANDEL, 2012).
Gestantes obesas também apresentam redução na quantidade de mitocôndrias
placentárias e dos complexos das cadeias transportadoras de elétrons, diminuindo a

32

capacidade de produção de ATP, o que caracterizaria disfunção mitocondrial. Assim, a
placenta não disporia de energia suficiente para manter suas funções normais. A disfunção
dessas organelas também provocaria aumento da produção de peróxido de hidrogênio,
elevando ainda mais o EO na placenta (HASTIE; LAPPAS, 2014; MELE et al., 2014).
Fator adicional que contribui significativamente para o EO na placenta de mulheres
obesas é a inflamação exacerbada do TA, que aumenta a produção local de ROS e RNS. Por
outro lado, o excesso de ROS estimula ainda mais a produção de citocinas inflamatórias
(MYATT, 2010).
Estresse

oxidativo

provoca

peroxidação

de

lipídios,

danifica

o

ácido

desoxirribonucleico (DNA) e promove modificações covalentes em proteínas placentárias,
incluindo receptores, transportadores, enzimas e proteínas estruturais (MYATT, 2010), além
de modificar a vascularização desse tecido (PEREIRA et al., 2015). Todas estas alterações
parecem repercutir negativamente no funcionamento da placenta, ressaltando-se os prejuízos
no transporte de nutrientes para o feto (SABEN et al., 2014).

3.1.4 Gestação, obesidade e disfunção endócrina
O tecido adiposo constitui órgão endócrino capaz de produzir uma variedade de
moléculas, que exercem funções endócrinas, parácrinas e autócrinas. Dentre as substâncias
liberadas pelos adipócitos, incluem-se, além das citocinas anteriormente referidas, hormônios
regulatórios, fundamentalmente envolvidos na homeostase energética, como leptina,
adiponectina, visfatina e resistina (GALIC; OAKHILL; STEINBERG, 2010).
Todas essas substâncias também são produzidas pela placenta, constituindo condição
fundamental para a adaptação metabólica necessária para o sucesso da gestação (BRIANA;
MALAMITSI-PUCHNER, 2009). Nas gestantes obesas, entretanto, o excesso de TA, de
citocinas inflamatórias e o EO interferem significativamente na produção de hormônios, tanto
pelo TA (MRAZ; HALUZIK, 2014), quanto pela placenta, aumentando o risco de
complicações obstétricas (BRIANA; MALAMITSI-PUCHNER, 2009).
Leptina e adiponectina constituem adipocinas cuja associação à obesidade e à gestação
lhes confere particular destaque. A leptina é um hormônio proteico cuja produção por
adipócitos é proporcional à massa de gordura corporal, de forma que seu teor no plasma se
correlaciona positivamente com o IMC. Sua principal função é o controle do gasto energético
corporal, prevenindo o acúmulo excessivo de reservas lipídicas. No entanto, em indivíduos
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obesos observa-se redução de seu efeito anorexígeno por conta de um mecanismo de
resistência à ação do hormônio (CAMMISOTTO et al., 2010).
Atividade inflamatória importante também pode ser atribuída à leptina. Quando em
excesso, este hormônio estimula monócitos, macrófagos e neutrófilos, além de induzir a
síntese de citocinas pró-inflamatórias (TNF-α, IL6, IL2) e interfon gama (HUKSHORN et al.,
2004), contribuindo para o estado de inflamação crônica de obesos (MARSEGLIA et al.,
2015). TNF-α e IL6 aumentam a produção de NADPH oxidase, elevando a formação de O2-.
Adicionalmente, a leptina estimula o acúmulo de colesterol em macrófagos, principalmente
quando há hiperglicemia, facilitando a peroxidação lipídica (O'ROURKE et al., 2002) e reduz
a atividade de enzimas antioxidantes (FERRETTI et al., 2005). O hormônio ainda estimula,
diretamente, a produção de ROS, como a de peróxido de hidrogênio e radical hidroxila
(BOULOUMIE et al., 1999).
A concentração circulante de leptina aumenta durante o terceiro trimestre da gestação,
e retorna aos teores pré-gestacionais após o parto (HIGHMAN et al., 1998). A placenta
apresenta receptores para a leptina (BODNER et al., 1999), por meio dos quais o hormônio é
capaz de participar da regulação do crescimento desse próprio órgão, da angiogênese e
também da transferência placentária de nutrientes (SAGAWA et al., 2002). Já tendo sido
demostrado, em cultura de trofoblastos humanos, que a leptina promove o aumento de
transportadores de AG (MOUSIOLIS et al., 2012).
Em gestações que envolvem situação de obesidade, alguns fatores estimulam a
produção exacerbada de leptina pela placenta, como os teores aumentados de TNF-α e IL6
(NUAMAH et al., 2004) e a hipóxia do tecido placentário (GROSFELD et al., 2002). O
aumento da síntese desta citocina pela placenta está associado à insuficiência placentária e,
possivelmente, ao estresse fetal (BRIANA; MALAMITSI-PUCHNER, 2009; LEPERCQ et
al., 2003).
De maneira oposta à leptina, a adiponectina apresenta atividade anti-inflamatória e
antiaterogênica, assim como também reduz os teores plasmáticos de TNF-α e proteína C
reativa (OUEDRAOGO et al., 2007), além de inibir a produção de ROS mediada por LDL.
Na população adulta, os teores plasmáticos de adiponectina são inversamente correlacionados
ao IMC (ARITA et al., 2012) e ao conteúdo de gordura visceral (LARA-CASTRO et al.,
2006) e, portanto, estão reduzidos em indivíduos obesos. Postula-se que os responsáveis pela
inibição da síntese ou secreção de adiponectina seja o excesso de RL e de TNF-α - cuja
concentração está elevada em obesos - e produtos secretados pelo TA (OUEDRAOGO et al.,

34

2007; MATSUZAWA, 2006), incluindo a própria adiponectina (BROCHU-GAUDREAU et
al., 2010).
Em gestantes, também já foi demostrada relação inversa entre teores plasmáticos de
adiponectina e IMC materno (CHAN et al., 2004; JANSSON et al., 2008), embora alguns
estudos não tenham encontrado esta associação (OZIAS et al., 2014; MAZAKI-TOVI et al.,
2007). De qualquer forma, a obesidade pré-gestacional está associada à regulação negativa da
expressão de adiponectina no TA e hipoadiponectinemia, podendo interferir na função
placentária sob diversos aspectos (HAGHIAC et al., 2014).
Nos estágios mais iniciais, a gravidez promove aumento dos teores circulantes de
adiponectina (MAZAKI-TOVI et al., 2007). A partir da segunda metade da gestação, há
redução destas concentrações, alcançando valores inferiores ao verificado no estado prégravídico, o que favorece a redução da sensibilidade à insulina e o aumento da disponibilidade
de glicose para o feto (CATALANO et al., 2006).
Embora estejam disponíveis publicações que confirmam a expressão de adiponectina
na placenta (CAMINOS et al., 2005; LAPPAS et al., 2005), ensaios em que técnicas mais
apuradas foram utilizadas, não ratificaram estes achados, indicando que o TA seria a única
fonte desta adipocina durante a gestação (HAGHIAC et al., 2014; MCDONALD; WOLFE,
2009). Por outro lado, é consenso na literatura que a expressão placentária dos receptores
AdipoR1 e AdipoR2 é bastante elevada (TIE et al., 2009). Já foi demostrado que, por meio
destes receptores, a adiponectina regula negativamente a produção de hormônios placentários
(MCDONALD; WOLFE, 2009) e promove a atenuação do transporte de aminoácidos
estimulado por insulina (AYE; JANSSON; POWELL, 2013; JONES; JANSSON; POWELL,
2010). Esses achados podem explicar a relação inversa encontrada entre o teor materno de
adiponectina e o crescimento fetal (DUVAL et al., 2016).

3.1.5 Gestação, obesidade e metabolismo lipídico
A primeira metade da gestação constitui o chamado “período anabólico”, no qual
ocorre aumento das reservas adiposas maternas. Este período caracteriza-se por apetite
aumentado e elevadas concentrações de insulina, hormônio que aumenta a atividade da lipase
lipoproteica (lipoprotein lipase, LPL), enzima que catalisa a hidrólise dos triacilglicerois
presentes nas lipoproteínas circulantes. Ácidos graxos não esterificados e glicerol, moléculas
resultantes desta reação são, em sua maioria, captados pelos tecidos subjacentes. A LPL ainda
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reduz a atividade lipolítica dos adipócitos. Conjuntamente, essas alterações contribuem para o
acúmulo de tecido adiposo materno (HERRERA; ORTEGA-SENOVILLA, 2014).
Após esse período, e principalmente a partir do último trimestre de gestação, ocorre
aumento na liberação de estrogênio pela placenta (hormônio lipolítico), elevação da produção
de catecolaminas e desenvolvimento de resistência à insulina (HERRERA; ORTEGASENOVILLA, 2014).

Estes fatores levam à redução do acúmulo de reservas adiposas,

elevação dos AG livres no plasma e hipertriacilglicerolemia, aumentando a disponibilidade de
lipídios para transferência placentária no final da gestação. Adicionalmente, observa-se maior
expressão de desidrogenase acil-CoA na placenta do que em outros tecidos, como a
musculatura esquelética, permitindo maior oxidação de AG para produção de energia
(BARTHA et al., 2016).
Em indivíduos não-gestantes, a obesidade está associada ao aumento de AG não
esterificados no plasma, hipertriacilglicerolemia, redução do HDL e aumento do LDL. No
entanto, quando gestação e obesidade estão associadas, as repercussões para o metabolismo
lipídico não são bem esclarecidas (SCIFRES; CATOV; SIMHAN, 2014).
Recentemente, Shirasuna e colaboradores (2016) identificaram que o AG saturado
palmítico, cuja fração livre encontra-se aumentada em obesos, promove ativação do
inflamassoma NLRP3 (nucleotide-binding oligomerization domain-like receptor pyrin
domain-containing 3), reconhecido complexo proteico intracelular que atua na ativação de
enzimas da família cisteína-aspartato-proteases (PATEL, 2017), aumentando a produção de
IL1β em trofoblastos humanos da linhagem Sw.71. Este achado indica a existência de relação
entre alterações na composição de AG das gestantes e a inflamação do tecido placentário.
Postula-se, ainda, que o excesso de AG livres, comum em gestantes, e agravado pela
obesidade, juntamente com a elevação dos teores de glicose e de algumas citocinas
inflamatórias, tais como o fator de crescimento do hepatócito, poderia inibir a oxidação de
AG e estimular sua esterificação, aumentando o acúmulo de triacilglicerois na placenta
(VISIEDO et al., 2015).

3.2 Ácidos graxos
Ácidos graxos constituem compostos formados por uma cadeia carbonada e um grupo
carboxila terminal, podendo ser classificados de acordo com o número de carbonos presentes
na sua estrutura. São considerados de cadeia curta, quando apresentam entre dois e seis
átomos de carbono; de cadeia média, quando têm entre oito e 14 átomos de carbono e, de
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cadeia longa, quando há mais do que 14 átomos de carbono. Adicionalmente, podem ser
categorizados como AG saturados, quando apresentam apenas ligações simples;
monoinsaturados, se apresentam apenas uma dupla ligação ou poli-insaturados, quando
ocorrem duas ou mais duplas ligações. Ácidos graxos poli-insaturados (AGPI) podem, ainda,
ser classificados em n-3 e n-6, de acordo com a localização da primeira instauração, em
relação ao seu grupamento metil terminal (CALDER, 2011).
Quase todos os AG podem ser sintetizados pelo organismo humano a partir da
lipogênese de novo, exceto o ácido linoleico (LA, 18:2 n-6) e o ácido linolênico (ALA, 18:3
n-3), que são, portanto, considerados essenciais. Os mamíferos são capazes de alongar e
dessaturar estes AGPI, formando AGPICL. Ácido linoleico pode ser convertido em AA
(C20:4 n-6) e ácido dihomo-gama-linolênico (DGLA, C20:3 n-6), enquanto o ALA, em EPA
(C20:5 n-3), ácido docosapentaenoico (DPA, C22:5 n-3) e DHA (C22:6 n-3) (BENATTI et
al., 2004).
A disponibilidade de AGPICL resulta na possibilidade da sua metabolização, pelas
enzimas cicloxigenase (COX) e lipoxinagese (LOX), formando eicosanoides. A maior parte
dos eicosanoides derivados do AA tem atividade inflamatória elevada, como a prostaglandina
E2, produzida com a participação da COX, e o leucotrieno B4, resultante da ação da LOX.
Por outro lado, o EPA, ao ser metabolizado pela COX, dá origem aos prostanoides da série 3
e, ao sofrer ação da LOX, produz leucotrienos da série 5, ambos com poder inflamatório
atenuado (CALDER, 2011). Estas enzimas também são capazes de atuar no EPA, produzindo
resolvinas da série E, de ação anti-inflamatória. Outro AG metabolizado pela LOX é o DHA,
que é convertido em resolvinas e protectinas da série D, cujos efeitos são igualmente antiinflamatórios (SERHAN; CHIANG; VAN DYKE, 2008).
O compartilhamento das enzimas COX e LOX, para formação de metabólitos
provenientes de AGPICL das séries n-3 e n-6, determina que a maior disponibilidade de um
deles resulte na redução dos eicosanoides provenientes do outro (CALDER, 2011). Por outro
lado, na própria síntese de AGPICL das séries n-3 e n-6 estão envolvidas as mesmas enzimas
(dessaturases), configurando competição entre ALA e LA para formação de seus derivados de
cadeia longa. Assim, o aumento da disponibilidade dietética de LA tem como consequência a
redução da formação de EPA, DHA e DPA (TOSI et al., 2014).
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3.3 Placenta e o transporte de ácidos graxos
A placenta, juntamente com o cordão umbilical, funciona como um sistema
transportador de nutrientes, gases e resíduos metabólicos entre o sangue materno e o fetal.
Conforme anteriormente referido, este órgão também produz uma variedade de hormônios,
que influencia o metabolismo materno e regula o crescimento e desenvolvimento fetal
(MOORE; PERSAUD; TORCHIA, 2013).
Anatomicamente, a placenta é constituída por uma porção fetal, a placa coriônica,
originada do saco coriônico, e uma porção materna, a decídua basal, derivada do endométrio.
Estes dois componentes delimitam o espaço interviloso, que contém o sangue materno e é
dividido por septos, em lobos que se comunicam entre si. Os vasos sanguíneos da circulação
fetal se estendem da placa coriônica para dentro destes lobos por meio de vilosidades-tronco
principais, que se ramificam em vilosidades terminais (MOORE; PERSAUD; TORCHIA,
2013) (Figura 1).

Figura 1. Representação esquemática de corte transversal de placenta a termo.
Adaptado de Moore, Persaude e Torchia (2013).
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A superfície das vilosidades-tronco e de seus ramos é constituída por uma camada
externa de sinciciotrofoblasto (MOORE; PERSAUD; TORCHIA, 2013), considerada a
principal barreira para transferência materno-fetal de nutrientes (LAGER et al., 2016;
HAGGARTY et al., 2010). O sinciciotrofoblasto é formado por duas membranas plasmáticas
polarizadas: uma membrana vilosa, em contato com o sangue materno, e uma membrana
basal, em contato com os capilares fetais (Figura 2) (LAGER; POWELL, 2012). A membrana
microvilosa parece ter maior capacidade de transferência e ser menos susceptível ao fluxo
sanguíneo, quando comparada à membrana basal (PERAZZOLO et al., 2017).

Figura 2. Representação esquemática do sinciociotrofoblasto e seus transportadores de ácidos graxos. Na
figura pode-se observar as seguintes proteínas envolvidas com o transporte de ácidos graxos: lipase
lipoproteica (LPL); lipase endoletial (EL), proteínas transportadoras de ácidos graxos (FATP); ácidos
graxos translocases (FATs); proteínas ligadoras de ácidos graxos das membranas plasmáticas
placentárias (pFABPpm) e proteínas de ligação de ácidos graxos (FABPs).
Adaptado de Lager e Powell (2012).

Muitas substâncias, como água, gases, hormônios, eletrólitos, ureia, ácido úrico,
bilirrubina e a maioria das drogas são transportadas através da placenta por difusão simples,
processo pelo qual as moléculas se deslocam de um local cuja concentração é mais elevada
para outro de menor concentração (MOORE; PERSAUD; TORCHIA, 2013). Embora a
glicose e os AG também possam atravessar a placenta por meio deste mecanismo passivo
(MOORE; PERSAUD; TORCHIA, 2013), para o transporte da maior parte destes nutrientes,
transportadores específicos são mobilizados (LAGER; POWELL, 2012).
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Apesar de a glicose constituir a principal fonte de energia para o feto, os AG,
especialmente os AGPICL, são cruciais para o desenvolvimento placentário e fetal (INNIS et
al., 2007). No entanto, o transporte de lipídios através da placenta é menos explorado do que o
de outros macronutrientes, sendo escassas as informações acerca do papel e da regulação das
proteínas transportadoras de AG (KOLAHI et al., 2016).
Na circulação materna, os AG, encontrados principalmente na forma de
triacilglicerois, podem estar associados à albumina, porém, em sua maior parte, constituem
lipoproteínas. O tecido placentário expressa receptores de LDL, VLDL e de apoproteínas
(FURUHASHI et al., 2017; WITTMAACK et al., 1995, que são essenciais para a captação
dos lipídios do plasma materno. Alterações na expressão destes receptores foram associadas
ao crescimento intrauterino restrito (WADSACK et al., 2007).
O transporte de lipídios através da membrana microvilosa dos sinciciotrofoblastos
inicia com a hidrólise das moléculas de triacilglicerois, disponibilizando AG não esterificados
(HANEBUTT et al., 2008). Esta reação se processa por meio da ação das enzimas LPL e
lipase endotelial (endotelial lipase, EL), presentes naquela membrana placentária. Postula-se
que a LPL, ao hidrolisar os triacilglicerois, principalmente na posição SN-2, comumente
ocupada por AGPICL, contribuiria para o transporte preferencial destes AG para a placenta
(BOBIŃSKI; MIKULSKA, 2015).
Ácidos graxos não esterificados podem atravessar a membrana do sinciciotrofoblasto
por difusão passiva (HERRERA et al., 2006), entretanto, este processo não é suficiente para
suprir a demanda fetal, principalmente com relação aos AGPICL, acumulados em maior
concentração no compartimento fetal. Assim, o tecido placentário expressa diferentes
proteínas transportadoras de AG, que se complementam e tornam eficiente a transferência
destas estruturas lipídicas (LAGER; POWELL, 2012; LARQUÉ et al., 2003).
Distintas famílias de transportadores de AG já foram identificadas nos
sinciciotrofoblastos, incluindo quatro, descritas a seguir, de maior destaque.
1- Proteínas ligadoras de ácidos graxos das membranas plasmáticas placentárias
(placental plasma membrane fatty acid binding proteins, pFABPpm), constituem proteínas
periféricas, ligantes de AG, expressas exclusivamente na membrana microvilosa
(DUTTAROY, 2009; CAMPBELL; DUTTA-ROY, 1995). Estas proteínas transportadoras
apresentam elevada afinidade por DHA e AA, sugerindo papel na transferência preferencial
destes AG pela placenta (DUTTAROY; BASAK, 2016).
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2- Ácidos graxos translocases (fatty acid translocases, FAT), também denominadas
CD36, são proteínas glicosiladas, presentes em maior concentração na membrana microvilosa
(LAGER et al., 2016), assim como também na membrana basal do sinciciotrofoblasto
(LAGER et al., 2016; DUBÉ et al., 2012). Primariamente reconhecida como envolvida na
captação de LDL oxidada e de AG de cadeia longa (CAMPBELL et al., 1998), outros autores
sugeriram que esta proteína transportadora não apresenta afinidade específica, participando
do transporte de todos os tipos de AG (BRASS; HANSON; O’TIERNEY-GINN, 2013).
3- Proteínas transportadoras de ácidos graxos (fatty acid transport proteins, FATP),
também reconhecidas como SLC27A, que apresentam seis isoformas já identificadas (FATP1
a FATP6), cinco das quais no tecido placentário humano (SCHAIFF et al., 2005). Na placenta
a termo, a FATP2 é o transportador mais expresso (WEEDON-FEKJAER et al., 2010), sendo
encontrada em maior quantidade nos citotrofoblastos do que nos sinciciotrofoblasto
(KOLAHI et al., 2016). FATP1, FATP2 e FATP4 estão presentes nas duas membranas do
sinciciotrofoblasto (LAGER et al., 2016; DUBÉ et al., 2012; CAMPBELL et al., 1998),
embora a concentração da FATP2 e FATP4 seja maior na membrana basal (LAGER et al.,
2016). Pouco se sabe a respeito da localização placentária das demais proteínas desta família
(LAGER; POWELL, 2012). Postula-se que o citoplasma funcione como um reservatório, a
partir do qual estas proteínas podem migrar e se instalar nas membranas apical ou baso-lateral
para exercer sua função de transportadores (BRASS; HANSON; O’TIERNEY-GINN, 2013).
É reconhecida a importância destes transportadores para transferência de AGPICL para o feto
(KAZANTZIS; STAHL, 2012), que tem sido associada, principalmente, às isoformas FATP1,
FATP2 e FATP4 (MELTON et al., 2011; LARQUÉ et al., 2006). Adicionalmente, FATP1 e
FATP4 parecem ser os principais transportadores envolvidos com a esterificação de AGPICL
n-3 em fosfolipídios placentários (LARQUÉ et al., 2006). Sabe-se, ainda, que esses
transportadores têm atividade enzimática de acyl-CoA-sintetase (MELTON et al., 2011;
DIGEL et al., 2011). A conversão em acyl-CoA é crucial tanto para a captação dos AGPICL,
quanto para que estas estruturas lipídicas possam ser utilizadas em processos metabólicos
como a beta-oxidação ou síntese de novo de AG, assim como a síntese de eicosanoides e de
fosfolipídios. Embora acyl-CoA não possa ser transportado diretamente para o plasma do
cordão umbilical, a placenta dispõe de enzimas que atuam nestas moléculas, bem como nos
triacilglicerois e fosfolipídios, liberando AG para transferência através da membrana basolateral (PERAZZOLO et al., 2017; BLACK et al., 2016).
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4- Proteínas de ligação de ácidos graxos (fatty acids binding proteins, FABP),
constituem proteínas intracelulares, envolvidas na orientação dos AG no citoplasma do
sinciciotrofoblasto, direcionando-os para sítios específicos onde podem ser esterificados,
beta-oxidados ou transferidos para o cordão umbilical (BIRON-SHENTAL et al., 2007).
Foram identificadas cinco isoformas na placenta humana, denominadas, FABP1, FAPB3,
FABP4, FABP5 e FABP7 (ISLAM et al., 2014). Richieri e colaboradores (2000)
descreveram que, embora não tenha sido observada nenhuma afinidade particular, quanto
menor o tamanho da cadeia carbônica e maior o número de insaturações do AG, a capacidade
de ligação destes transportadores tende a reduzir. Entretanto, roedores com bloqueio da
expressão de FABP3 apresentaram redução no transporte de AGPI, mais expressiva para o
LA do que para o ALA, o que indicaria a importância do transportador na captação destes
AG (ISLAN et al., 2014). Adicionalmente, foi demonstrado, recentemente, que a FABP1 se
diferencia dos demais transportadores desta família por apresentar algumas particularidades.
A proteína é capaz de acomodar até dois ligantes de uma só vez, apresenta espectro de
especificidade mais amplo e interage diretamente com o PPARα (peroxisome proliferatoractivated receptor alfa, receptor ativado por proliferadores de peroxissoma alfa), facilitando
a interação desta estrutura com ligantes que regulam a transcrição de genes associados ao
metabolismo intracelular de AGPICL (SCHOROEDER et al., 2016).
Mais recentemente, o composto MFSD2a (major facilitator super family domain
containing 2a, superfamília de facilitadores principais domínio conservado 2a), encontrado
na placenta, foi reconhecido como importante transportador materno-fetal de DHA
(PRIETO-SÁNCHEZ et al., 2017). Adicionalmente, existem diversas outras proteínas que
participam do metabolismo de lipídios nos sinciciotrofoblastos e que podem interferir na
transferência de AG (HIRSCHMUGL et al., 2017). É possível, ainda, que outros processos
de transporte não tenham sido identificados (PERAZZOLO et al., 2017).
Elevadas concentrações de AG não esterificados no sinciciotrofoblasto são citotóxicas,
de modo que precisam estar esterificados, formando reservatórios denominados corpúsculos
lipídicos ou “lipid droplets” (LD). De acordo com Kolahi e colaboradores (2016), o
sinciciotrofoblasto adquire LD pré-formado, proveniente dos citotrofoblastos. Os LD
presentes no sinciciotrofoblasto poderiam ser remanescentes de quando estas células ainda
eram

citotrofoblastos

ou

transferidos

durante

a

fusão

de

citotrofoblastos

com

sinciciotrofoblasto. Estes autores não foram capazes de testar a transferência de LD através
da membrana do sinciciotrofoblasto.
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A lipase hormônio sensível (hormone-sensitive lipase, HSL), presente no citoplasma
do sinciciotrofoblasto, é fundamental para liberar AG não esterificados a partir de
triacilglicerois acumulados nos LD (GIL-SANCHEZ et al., 2011). Estes reservatórios
lipídicos contêm proteínas associadas, reguladas por fatores de transcrição do tipo PPAR e
são capazes de controlar a ação da HSL (JOHNSEN, 2010).
Apesar de pouco ter sido elucidado a respeito da dinâmica de transferência e
transporte placentário de AG, sabe-se que o PPAR desempenha papel central na regulação
deste processo. Sinciciotrofoblastos humanos apresentam as três isoformas de PPAR. Uma
vez ativado por ligantes como AG ou LDL oxidada, PPAR são capazes de atuar em genesalvo controlando a transcrição, inclusive de proteínas responsáveis pelo transporte de AG
(XU et al., 2007).
Ainda não há clareza, também, acerca de quais são os fatores que definem a
velocidade, a quantidade e a natureza dos AG transferidos. De acordo com Perazzolo e
colaboradores (2017), entretanto, a taxa de transferência de AG através das membranas
placentárias é determinada pelo gradiente transmembrana, ou seja, pela diferença de
concentrações de AG no citoplasma do sinciciotrofoblasto e no plasma. Este gradiente é
determinado pela capacidade de fluxo da membrana e pelo metabolismo dos AG no
citoplasma do sinciciotrofoblasto. Como o fluxo de AG através da membrana microvilosa é
grande, o fator determinante para a captação placentária de AG é o metabolismo lipídico no
órgão. Em contrapartida, na membrana basal, cuja capacidade de transporte é reduzida, tanto
o fluxo de AG quanto o metabolismo lipídico determinam a transferência destes compostos
para o feto (PERAZZOLO et al., 2017).
Perazzolo e colaboradores (2017) também sugeriram que os AG armazenados na
placenta mantêm, relativamente constante, a transferência destas moléculas lipídicas para o
feto, independentemente das concentrações na circulação materna. Nesse sentido, a
transferência preferencial de AGPICL para o feto, já demonstrada tanto em modelos que
utilizaram AG com isótopos marcados (LARQUÉ et al., 2003), quanto em placentas humanas
perfundidas (HAGGARTY et al., 1999), seria explicada pelo metabolismo diferenciado
desses AG, e não necessariamente por sua maior capacidade de transporte. Assim, os achados
que indicam que a transferência materno-fetal de AGPICL é diretamente proporcional ao
acúmulo destes AG na placenta corrobora com essa hipótese (KOLAHI et al., 2016).
Ressalta-se, ainda, que ALA e EPA são os AG com maior taxa de acúmulo na placenta
(PERAZZOLO et al., 2017).
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3.3.1 Obesidade materna e transporte placentário de ácidos graxos
Adequada nutrição constitui condição determinante do crescimento fetal (AKBARI;
MANSOURIAN; KELISHADI, 2015). Ademais, se reconhece que modificações no padrão
de crescimento intrauterino representam importante fator de risco para complicações
perinatais e estão associadas com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, obesidade
e DM2 na vida adulta (COUZIN-FRANKEL, 2013; RINAUDO, WANG, 2012).
As alterações metabólicas, características da obesidade, se inter-relacionam de maneira
que cada uma delas contribui para as demais e, em conjunto, seriam capazes de produzir
situação metabólica distinta daquela verificada entre indivíduos eutróficos (MARSEGLIA et
al., 2015). Em se tratando de gestantes, a disfunção metabólica associada à obesidade também
responde às adaptações que são próprias da gestação, o que parece intensificar seus efeitos
(SALZER; TENENBAUM-GAVISH; HOD, 2015). Neste contexto, se reconhece que a
placenta de gestantes obesas é gravemente afetada, já tendo sido descrito efeitos na
implantação do órgão, crescimento e exacerbação do estado de hipercoagulação do tecido (HE
et al., 2016) bem como disfunção mitocondrial (HASTIE; LAPPAS, 2014; MELE et al.,
2014). Adicionalmente, as alterações placentárias decorrentes da obesidade podem modificar
o transporte de nutrientes e comprometer o crescimento do feto (MELE et al., 2014).
O transporte placentário de nutrientes dependente, significativamente, da quantidade,
distribuição e atividade de transportadores específicos, fatores que são regulados por sinais
maternos, fetais e da própria placenta (LAGER; POWELL, 2012). No que diz respeito à
expressão e atividade das proteínas envolvidas com o transporte de AG, já foi descrito que são
influenciadas por insulina, fator de crescimento semelhante à insulina 1 (insulin-like growth
fator 1, IGF1) e leptina (MOUSIOLIS et al., 2012; LAGER et al., 2011; MAGNUSSONOLSSON et al., 2006). Na medida em que a obesidade altera substancialmente a produção de
citocinas e hormônios, dentre outras modificações metabólicas, se reconhece que estes efeitos
são capazes de interferir na expressão, atividade e distribuição dos transportadores
placentários (BRETT et al., 2014; LAGER; POWELL, 2012).
Adicionalmente, postula-se que o aumento da disponibilidade de nutrientes no sangue
materno promove alterações no transporte placentário, direcionadas a permitir a transferência
de maior quantidade destas moléculas para o feto (BRETT et al., 2014; JANSSON et al.,
2013). De outro modo, a placenta poderia responder de maneira compensatória, reduzindo o
transporte, em caso de excesso de nutrientes no organismo materno, para manter o
crescimento normal do feto (OGURA et al., 1999). Deve-se salientar, ainda, a deficiência de
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formação de ramificações de vasos sanguíneos em placentas de gestantes obesas (DUBOVA
et al., 2011), relacionada à pré-eclâmpsia e ao prejuízo do crescimento fetal (HOWELL;
POWELL, 2017). De fato, a obesidade materna tem sido associada tanto ao crescimento
intrauterino restrito (RADULESCU et al., 2013) quanto à macrossomia (ATHUKORALA et
al., 2010; JANSSON et al., 2013) e ao aumento do percentual de gordura do feto (HULL et
al., 2011).
Investigações acerca do efeito da obesidade materna, na ausência de comorbidades,
como o DM2, no transporte placentário de AG são escassas (BRETT et al., 2014). Diferentes
evidências sustentam a hipótese de ocorrência de alterações no transporte placentário deste
nutriente associadas à obesidade. Zhu e colaboradores (2010) observaram maior expressão de
RNAm de FAT, FATP1 e FATP4, mas não de LPL, na metade do período gestacional, em
placentas de ovelhas obesas, quando comparadas as de animais eutróficos.
Dubé e colaboradores (2012) identificaram, na placenta de mulheres obesas, maior
atividade da LPL, expressão aumentada de FAT e reduzida de FABP1, FABP3 e de FATP4.
Segundo estes autores, as alterações observadas promoveriam maior captação de AG pelos
trofoblastos e prejuízo na transferência destas moléculas lipídicas para a circulação fetal,
resultando em aumento do armazenamento de lipídios no tecido placentário. De fato, também
foi verificada redução da captação de ácido linoleico e alterações no perfil lipídico materno e
neonatal. A hipótese postulada também explicaria, ainda, o maior peso da placenta de
gestantes obesas e a inexistência de diferenças no peso ao nascer entre filhos de mulheres com
e sem obesidade gestacional.
Calabuig-Navarro e O'tierney-Ginn (2015) encontraram indícios de que a obesidade
reduz a beta-oxidação e aumenta a esterificação de AG no tecido placentário, aumentando o
acúmulo de lipídios neste órgão, corroborando com a hipótese de Dubé e colaboradores
(2012).
Apesar de a escassez de estudos e relativa falta de consenso entre alguns resultados, há
fortes indícios de que a obesidade promove alterações no transporte placentário de AG e,
considerando a importância deste processo para o crescimento e desenvolvimento do feto,
postula-se que estas alterações comprometeriam significativamente os desfechos obstétricos,
repercutindo, inclusive, na saúde do indivíduo em mais longo prazo (BRETT et al., 2014).
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3.4 Ácidos graxos e desenvolvimento fetal
Lipídios desempenham funções fisiológicas críticas durante o desenvolvimento
embrionário e fetal (GUARDAMAGNA; CAGLIERO, 2016), que vão além das suas
clássicas ações relacionadas ao fornecimento de energia metabólica e estocável (INNIS et al.,
2007). Durante o primeiro trimestre da gestação, o DHA estimula a síntese do fator de
crescimento vascular endotelial, constituindo o AG mais importante no estímulo da
angiogênese em células trofoblásticas, processo relacionado à formação da placenta. De forma
menos importante, o AA, o EPA e o ácido oleico (C18:1 n-9) também participam deste
processo (JOHNSEN et al., 2011).
A natureza dos AG dos fosfolipídios constituintes das membranas plasmáticas
interfere significativamente na atividade celular (GUARDAMAGNA; CAGLIERO, 2016). A
redução do “empacotamento” dos fosfolipídios, controlando a viscosidade das membranas
celulares, decorre dos AGPI que compõem estas estruturas. Este efeito repercute sobre a
posição, integração e ação de receptores, canais iônicos e ligantes, localizados nas
membranas. Em razão do maior número de insaturações, os AGPICL contribuem de forma
mais substancial para a fluidez das membranas e, consequentemente, para o adequado
funcionamento das células e da comunicação entre elas (FRISARDI et al., 2011).
Adicionalmente, devido a sua característica lipofílica, os AG e seus metabólitos
podem atravessar membranas celulares, por difusão simples ou facilitada, e ligar-se
diretamente a fatores de transcrição, promovendo modulações na expressão de genes
(CLARKE et al., 2002). A este respeito é reconhecida a ação dos AGPICL n-3, e seus
metabólitos, como ligantes de receptores de ácido retinoico, receptores retinoide X, proteínas
de ligação ao elemento de resposta do AMP-cíclico e receptores ativados por proliferadores
de peroxissoma (peroxisome proliferator-activated receptor, PPAR). Assim, por meio da sua
ligação a estas estruturas, estes AG são capazes de regular genes responsáveis por processos
envolvidos com a neurogênese, sinaptogênese e sobrevivência neuronal (BALOGUN;
CHEEMA, 2014).
Durante a fase mais inicial do ciclo vital, da embriogênese até os dois anos de vida,
ocorre a maior expansão da massa encefálica e os principais eventos envolvidos na formação
do Sistema Nervoso Central. Fatores capazes de interferir nestes processos produzem efeitos
consideráveis no tecido cerebral e, consequentemente, no desempenho cognitivo (INNIS,
2014). Portanto, adequado suprimento pré-natal de AGPICL n-3 representa condição
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determinante para o desenvolvimento ideal das funções neurais (JANSSEN; KILIAAN,
2014).
Outras evidências indicam que AGPICL atuam nos pré-adipócitos e, por meio de sua
ligação com PPAR, regulam a expressão de genes relacionados ao metabolismo lipídico e
adipogênese (BERGER; MOLLER, 2002). Neste contexto, o AA tem sido identificado como
promotor da adipogênese (MUHLHAUSLER; AILHAUD, 2013, enquanto aos AGPICL n-3
se tem atribuído, principalmente, efeitos anti-obesogênicos (BELCHIOR et al., 2015).
A partir do último trimestre de vida intrauterina, e nos primeiros meses após o
nascimento, a proliferação das células adiposas é muito acentuada (GUEBRE-EGZIABHER
et al., 2008). Excessivo ganho de peso nesse período tem sido associado ao maior risco de
obesidade na maturidade (PALATIANOU et al., 2014; SERDULA et al., 1993). Assim, a
qualidade dos AG transportados para o feto poderia interferir na sua adiposidade e, inclusive,
na predisposição para o desenvolvimento de obesidade na vida adulta (INNIS, 2011).
Mecanismos adicionais, implicando diferentes AG em processos relacionados ao
crescimento fetal também já foram descritos. Assim, por meio do receptor do tipo toll 4 (tolllike receptor 4, TLR4), AG podem modular o transporte placentário de aminoácidos. O ácido
oleico estimula a captação de aminoácidos, enquanto DHA inibe (LAGER; JANSSON;
POWEL, 2014).
O período fetal também é crítico para o desenvolvimento do sistema imunológico
(ASHLEY-MARTIN et al., 2015) e o sucesso deste processo dependente sobremaneira da
adequação das proporções de eicosanoides (INNIS et al., 2007). Estas moléculas bioativas, de
rápida ação, derivadas do EPA, DHA e AA, desempenham papel chave como mediadores e
reguladores da inflamação e da imunidade. Assim, a produção de eicosanoides pró e antiinflamatórios constitui um dos mecanismos que associa os AG à regulação da inflamação
(CALDER, 2011).
Há, entretanto, outras vias metabólicas envolvendo a participação de AG como
moduladores da resposta inflamatória do organismo. A este respeito, já foi descrito, produção
de endocanabinoides com efeito anti-inflamatório (BALVERS et al., 2010); redução da
expressão (DAAK et al., 2015) e ativação do NF-kB (KONG et al., 2010; ZHAO et al., 2004)
em células do sistema imunológico, reduzindo a produção de citocinas inflamatórias (KONG
et al., 2010; ZHAO et al., 2004) e de moléculas de adesão (DAAK et al., 2015); modulação do
PPAR-gama (CALDER, 2015; LEFILS-LACOURTABLAISE et al., 2013) e da produção de
adipocinas

(MORENO-ALIAGA;

LORENTE-CEBRIÁN;

MARTÍNEZ,

2010).
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Adicionalmente, ressalta-se que a ligação de AGPICL ao receptor de membrana ligado à
proteína G 120 (G-protein receptor 120, GRP120) promove efeito inibidor de vias de
sinalização inflamatórias mediadas por TLR e TNF-α (OH et al., 2010). A presença de
GPR120, principalmente na região vilosa da placenta, em concentração que independe do
IMC materno, é um indício de que os AGPICL n-3 podem interferir no status inflamatório do
ambiente materno-fetal, estimulando reações anti-inflamatórias, inclusive em gestantes obesas
(LAGER et al., 2014).
No tecido placentário, a expressão das enzimas responsáveis pelo alongamento e
dessaturação dos AGPI é inexistente, ou muito reduzida (ROGERS; VALENTINE; KEIM,
2013). O organismo fetal também parece apresentar deficiência destas enzimas, de modo que
não é capaz de produzir quantidades satisfatórias de AGPICL (UAUY et al., 2000). Assim, a
fonte primária de AGPICL para o feto é a circulação materna (HERRERA, 2002), implicando
que a dieta da gestante e o transporte placentário são fundamentais para o suprimento fetal
destes nutrientes (INNIS, 2007; HERRERA, 2002). A este respeito, já foi demonstrado que o
aumento da ingestão de EPA e de DHA durante a gestação, promove elevação dos teores
destes AG nos tecidos fetais (CARLSON, 2009).
Aspecto de relevância, adicional, se refere à possibilidade de que a suplementação de
EPA e DHA constitui medida promissora capaz de minimizar as alterações metabólicas
provocadas pela obesidade em gestantes, em razão dos efeitos anti-inflamatórios e
antioxidantes destes AGPICL (JONES; MARK; WADDELL, 2014). Entretanto, a literatura
refere dados conflitantes a respeito da capacidade desta intervenção ser capaz de atenuar a
inflamação (KEELAN et al., 2015; LAGER et al., 2014) e melhorar os desfechos obstétricos
(CARVAJAL, 2014). Já foi sugerido que a inconsistência destes resultados se deve às
diferenças nas doses administradas e à inadequação do período em que ocorre a intervenção,
em geral, após a segunda metade da gestação (JONES; MARK; WADDELL, 2014; LARQUÉ
et al., 2012). Uma vez que a maior parte dos AG transferidos para o feto seria proveniente dos
estoques adiposos maternos, e não diretamente da dieta da gestante, a suplementação deveria
ser iniciada ainda na primeira metade da gestação, correspondendo à fase anabólica, quando
os AG podem ser incorporados aos estoques adiposos maternos e, consequentemente,
transferidos de maneira mais eficaz para a placenta e para o feto (FERNANDES et al., 2012;
FERNANDES; TAVARES DO CARMO; HERRERA, 2012; MORSE, 2012; HADDERSALGRA, 2011).
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Algumas evidências também sugerem que o transporte de AG na placenta, por meio da
modulação da expressão de proteínas envolvidas neste processo, assim como a captação e o
metabolismo destas moléculas lipídicas, são mecanismos que podem ser regulados por
AGPICL, configurando atuação autócrina destes nutrientes (JONES; MARK; WADDELL,
2014). Johnsen e colaboradores (2009) demonstraram, por exemplo, que a incubação de
células trofoblásticas (linhagem BeWo), por 24 horas, com EPA, DHA ou AA, mas não com
o ácido graxo oleico, aumentou a capacidade de acumulação destas células, em torno de 20 a
50 %, para todos os AG testados e, também, para o ácido oleico. Segundo os autores, a maior
captação destes lipídios se deveu ao aumento da expressão de enzimas Acil-CoA sintetase,
que converteram estes AG em Acil-CoA, e assim, foram incorporados, principalmente, aos
fosfolipídios.
Conjuntamente, estes achados permitem considerar que, especialmente, os AGPICL da
série n-3 podem produzir efeitos no ambiente materno-fetal que seriam particularmente
importantes no contexto das gestações associadas à obesidade materna.
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4. JUSTIFICATIVA E HIPÓTESE

A obesidade constitui um dos maiores problemas de saúde pública do mundo em razão
de sua elevada prevalência e associação com outras doenças crônicas não transmissíveis. Em
gestantes, esta enfermidade está relacionada com riscos específicos, incluindo DMG, préeclâmpsia, infecções puerperais, hemorragias durante o parto, crescimento intrauterino
restrito, macrossomia, nascimento pré-termo e mortalidade perinatal, além de aumentar a
chance de desenvolvimento de doenças crônicas na maturidade. Apesar de os mecanismos
biológicos que explicam estes efeitos não serem bem compreendidos, postula-se que se devam
ao ambiente intrauterino desfavorável, produzido pelas alterações metabólicas características
da obesidade, dentre as quais se destaca o estado de inflamação crônica. Existem indícios de
que este perfil metabólico seria capaz de interferir na expressão, atividade e distribuição dos
transportadores placentários, influenciando a transferência de nutrientes para o feto. Ainda
que todos os macronutrientes sejam imprescindíveis para o adequado crescimento e
desenvolvimento fetal, os ácidos graxos se destacam por sua capacidade de regular a
expressão gênica, podendo interferir no desenvolvimento cognitivo, adiposidade e prédisposição à obesidade na vida adulta. Assim, neste estudo, postulamos que a obesidade prégestacional produz alterações no conteúdo de citocinas em compartimentos maternos e fetais,
comprometendo o padrão de expressão de proteínas transportadoras de AG na placenta,
podendo afetar os desfechos obstétricos. São escassos os estudos realizados com o intuito de
investigar o efeito da obesidade materna, na ausência de comorbidades, no transporte
placentário destes nutrientes. Adicionalmente, não foram encontrados, dados desta natureza,
envolvendo gestantes brasileiras.
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5. OBJETIVOS

5.1 Objetivo geral
Verificar se a obesidade pré-gestacional promove alterações no conteúdo de citocinas
no ambiente materno-fetal e determinar se esta condição estabelece alterações na quantidade
de transportadores placentários de ácidos graxos.

5.2 Objetivos específicos
i.

Avaliar e comparar a concentração de citocinas no tecido placentário, plasma do

cordão umbilical e plasma materno do primeiro e último trimestres de gestação, em gestantes
obesas e eutróficas;
ii.

Avaliar e comparar a expressão de RNAm de proteínas transportadoras de AG na

placenta em gestantes obesas e eutróficas;
iii.

Avaliar e comparar a quantidade de proteínas transportadoras de AG na placenta em

gestantes obesas e eutróficas;
iv.

Verificar relação entre o conteúdo de citocinas no tecido placentário, plasma do cordão

umbilical e plasma materno, do primeiro e último trimestres de gestação, com a quantidade e
expressão de RNAm de proteínas transportadoras de AG na placenta, em gestantes obesas e
eutróficas;
v.

Testar a correlação entre o conteúdo de citocinas no tecido placentário, plasma do

cordão umbilical e plasma materno, do primeiro e último trimestres de gestação, com os
desfechos maternos e fetais da gestação;
vi.

Testar a correlação entre a quantidade ou a expressão de RNAm de proteínas

transportadoras de AG na placenta com os desfechos maternos e fetais da gestação.
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6. MÉTODOS

6.1 Tipo de estudo e captação das participantes
Trata-se de um estudo observacional prospectivo, cuja captação de voluntárias
ocorreu, majoritariamente, na ME/UFRJ. A eleição desta instituição foi fundamentada no fato
de oferecer assistência às gestantes de baixo/médio risco, cujo perfil sociodemográfico se
assemelha ao da clientela atendida nas demais Unidades de Atenção Básica de Saúde do
Município do Rio de Janeiro (SAUNDERS et al., 2005). Ressalta-se, entretanto, que após a
suspensão temporária do acolhimento por demanda espontânea, a ME passou a receber
encaminhamentos, exclusivamente, por meio do SISREG, priorizando, portanto, casos de
risco intermediário e alto, reduzindo de forma expressiva o número de mulheres que se
enquadrava nos critérios de inclusão desse estudo. Buscando aumentar as chances de captação
de voluntárias, esta etapa foi expandida para o CMS-MJF, vinculado à Secretaria Municipal
de Saúde do Rio de Janeiro, pertencente à mesma área programática da ME, favorecendo a
semelhança da população atendida (RIO DE JANEIRO, 2009). No entanto, em razão das
dificuldades, já explicitadas na seção 1 desta tese, o recrutamento nesta unidade foi suspenso
após quatro meses, e apenas uma voluntária captada neste serviço permaneceu no estudo.

6.2 Critérios de elegibilidade e de exclusão
Todas as participantes deveriam atender aos seguintes critérios de elegibilidade: (i)
Ter idade entre 19 e 35 anos; (ii) Ter idade gestacional inferior a 13 semanas; (iii) Apresentar
IMC pré-gestacional maior ou igual a 30 e menor que 40 Kg/m² [obesidade graus 1 e 2,
segundo a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2002)] ou IMC pré-gestacional entre 18,5 e
24,9 Kg/m² [eutrofia (WHO, 2002)]; (iv) Estar livre de doenças crônicas (hipertensão arterial
sistêmica, cardiovasculares, DM2, tireoideopatias, cirrose, hepatite e insuficiência renal); (v)
Estar livre de doenças infecciosas, parasitárias e arboviroses; (vi) Apresentar gestação de feto
único; (vii) Não ser tabagista e (viii) Não consumir bebida alcóolica.
Caso a gestante atendesse aos critérios de elegibilidade definidos e, após
esclarecimentos acerca dos objetivos e procedimentos do estudo, aceitasse participar da
pesquisa, recebia duas vias do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) (ANEXO
D) para proceder assinatura. Uma das vias permanecia com a participante e a outra era
devolvida ao pesquisador.
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As gestantes que receberam confirmação de diagnóstico de doenças crônicas não
transmissíveis (exceto obesidade) e/ou infecciosas foram excluídas deste estudo.

6.3 Recrutamento
Considerando a necessidade da inclusão de gestantes com idade gestacional inferior a
13 semanas, optamos por realizar a abordagem no chamado “acolhimento”, que constituia o
primeiro contato da mulher com a ME, ocorrendo, uma vez na semana, exclusivamente para
gestantes de baixo risco. No caso do CMS MJF, por se tratar de um serviço de saúde
generalista, sem dia ou horário específico para o atendimento de gestantes, por questões
logísticas, decidimos abordá-las em seu primeiro retorno à unidade, que ocorria na mesma
semana em que eram atendidas no serviço pela primeira vez.
A abordagem inicial consistia na apresentação do pesquisador e fornecimento de
simplificada explicação acerca do projeto de pesquisa. Em seguida, a gestante passava por
entrevista, guiada por questões especificadas em protocolo previamente elaborado e testado
(ANEXO F), onde se registrava as informações obtidas, além de outras coletadas diretamente
do prontuário da gestante.
A idade gestacional foi estimada conforme informação obtida pela primeira
ultrassonografia e, quando não disponível, o cálculo era efetuado com base na data da última
menstruação, informada pela própria gestante (BRASIL, 2011).
As medidas para a avaliação antropométrica da gestante foram tomadas por
funcionários do próprio serviço. A massa corporal, por ocasião da captação, foi medida em
balança da marca Soehnle®, tipo plataforma, com sensibilidade de 100 g e capacidade
máxima de 200 kg. A estatura destas mulheres foi verificada por meio da utilização de
estadiômetro Filizola®, com variação de 0,5 cm e medida de estatura máxima de 191 cm
(LOHMAN; ROCHE; MARTORELL, 1988).
Para avaliação do estado nutricional antropométrico das gestantes, empregou-se o
IMC [peso (kg)/estatura (m)2]. Para realização dos cálculos foram utilizadas as medidas de
massa corporal e estatura, obtidas no dia de sua inclusão no estudo. Os pontos de corte
adotados para a classificação do IMC pré-gestacional foram aqueles recomendados pela
Organização Mundial de Saúde, que estabelecem como baixo peso, valores de IMC < 18,5
kg/m2; eutrofia, valores de IMC ≥ 18,5 e < 25 kg/m2; sobrepeso, valores de IMC ≥ 25 e < 30
kg/m2; obesidade grau 1, valores de IMC ≥ 30 e < 35 kg/m2; obesidade grau 2, valores de
IMC ≥ 35 e < 40 kg/m2; obesidade grau 3, valores de IMC ≥ 40 kg/m2 (WHO, 2002).
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Considerada esta classificação, as gestantes eutróficas, que atendiam aos demais
critérios de elegibilidade foram incluídas no grupo denominado GE, enquanto aquelas
classificadas com obesidade pré-gestacional, graus 1 e 2, aptas a participar da pesquisa,
constituíram o grupo GO.
Informações sociodemográficas também foram obtidas das gestantes incluídas em
ambos os grupos, incluindo, entre outras, idade cronológica, renda familiar total, e cor da pele
por autoclassificação, assim como informações relativas ao número de gestações, partos,
abortos ou natimortos anteriores, entre outros dados não analisados na presente tese (ANEXO
E).

6.4 Procedimentos relativos ao acompanhamento das gestantes
Após cada consulta prevista no calendário de assistência pré-natal da ME ou do CMS
MJF, ou agendada pelo obstetra, em caráter excepcional, era efetuada revisão do prontuário
da gestante para obtenção das informações, registradas no protocolo 2 (ANEXO F), referentes
ao ganho de peso, intercorrências, medicamentos ou suplementos administrados, apresentação
de sintomas gastrointestinais e outras. Com o objetivo de fortalecer o vínculo com os sujeitos
da pesquisa, além de obter informações adicionais, eventualmente não registradas no
prontuário, os pesquisadores contatavam a gestante (pessoalmente ou por telefone) após todas
as consultas de pré-natal.
Por ocasião da análise destes registros, a adequação do ganho de peso gestacional
total foi avaliada, segundo a recomendação do Institute of Medicine (IOM, 2009), validada
para mulheres atendidas na ME/UFRJ (PADILHA et al., 2014), que preconiza faixas de
ganho de peso diferenciadas conforme o IMC pré-gestacional (Quadro 1).

6.5 Coleta de amostras de sangue representativas do período inicial da gestação
Conforme rotina das Unidades de Saúde onde a captação ocorreu, todas as gestantes
recebiam orientação prévia, da equipe do próprio serviço, para comparecer em jejum para
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realização de coleta de sangue destinado aos exames previstos na assistência pré-natal. O
profissional de saúde responsável por essa coleta era informado, por um de nossos
pesquisadores, quando se tratava de gestante elegível para o projeto. Neste caso, era fornecido
tubo vacutainer contendo 1g Na2-EDTA/L, previamente identificado, para coleta de 4 mL de
sangue, reservado para as análises dessa investigação. O material coletado era transportado
até o laboratório da ME para processamento, consistindo na submissão das amostras à
centrifugação (3.500 rpm por 15 minutos) e separação do sobrenadante (plasma) em alíquotas
de 500 µL. O material aliquotado era mantido em isopor com gelo para transporte até o
Laboratório de Bioquímica Nutricional do Instituto de Nutrição Josué de Castro da UFRJ.
Neste laboratório, após transferência para freezer -80°C, as amostras permaneciam
armazenadas até a realização das análises correspondentes.
Posteriormente à coleta de sangue, as gestantes que integravam o projeto recebiam
lanche composto por mix de oleaginosas ou biscoitos integrais e um imã de geladeira,
especificamente elaborado para a pesquisa, contendo contato telefônico de dois pesquisadores
do grupo de pesquisa.

6.6 Coleta de amostras de sangue representativas do período final da gestação
A coleta de sangue materno, representativa do terceiro trimestre gestacional, era
realizada entre a 35ª e até o final da 36ª semana de gestação, também por profissional
vinculado à Unidade de Saúde onde a gestante estava sendo acompanhada. Este período foi
definido em razão da necessidade do grupo de gestantes que receberia suplementação,
conforme originalmente concebido no projeto maior citado na apresentação desta tese,
interromper o consumo das cápsulas de óleo de peixe na 36ª semana gestacional, tendo em
vista possíveis riscos para o sangramento durante o parto, atribuídos à ação antiplaquetária
dos AGPICL n-3 (ROGERS; VALENTINE; KEIM, 2013). Assim, de modo a manter
comparabilidade, os demais grupos (GE e GO), não suplementados, acompanharam esse
mesmo período de coleta correspondente ao sangue do terceiro trimestre. Os procedimentos
relativos ao processamento e armazenamento das amostras são idênticos àqueles já
apresentados na subseção 6.5.

6.7 Coleta de amostras biológicas (sangue do cordão umbilical e placenta) após o parto
Integrantes da equipe do projeto, que passaram por treinamento prévio, foram
responsáveis por realizar a coleta de amostras de sangue do cordão umbilical e tecido
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placentário, imediatamente após o parto. Estes procedimentos eram realizados no Centro
Obstétrico da ME.
O sangue do cordão umbilical (4 mL) era coletado por meio de punção venosa e, em
seguida, transferido para tubo Vacutainer identificado, contendo 1 g de Na2-EDTA/L. A
separação do plasma bem como o transporte e a armazenagem do material ocorreram
conforme procedimentos já descritos na subseção 6.5.
Em seguida, se procedia a coleta de tecido placentário, de acordo com metodologia
preconizada por Pasupathy e colaboradores (2008), com adaptações. Os procedimentos
empregados na coleta destas amostras, ilustrados na figura 3, compreendiam a acomodação da
placenta sobre manta absorvente descartável, com a face materna voltada para cima. Em
seguida, quatro regiões eram selecionadas com base em quadrantes previamente delimitados,
evitando-se as áreas com alterações visíveis (calcificação, hematoma, infarto). Visando
remover a decídua basal, que constitui a fração materna da placenta, cerca de 2 mm da
superfície eram desprezados. Somente após este procedimento, com o auxílio de uma tesoura
cirúrgica, fragmentos das regiões previamente demarcadas eram coletados. Cada fragmento
era lavado duas vezes em 40 mL de solução tampão fosfato-salina (phosphate buffered saline,
PBS) gelada, de modo a remover a maior parte do sangue residual e, então, transferido para
uma placa de petri, também contendo PBS, onde poderia ser subdividido em porções
menores, com auxílio de um bisturi [cerca de 5 mg para as análises de PCR (Polymerase
Chain Reaction, reação em cadeia da polimerase) e 50 mg para os procedimentos relativos ao
western blotting]. Após a remoção do excesso de PBS, em papel absorvente estéril, as
amostras eram transferidas para criotubos, congeladas em nitrogênio líquido e transportadas
para o Laboratório de Bioquímica Nutricional.
Todas as amostras de sangue e tecido placentário permaneceram armazenadas a 80°C, até a realização das análises correspondentes.
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Figura 3. Imagens extraídas de vídeo gravado durante uma das coletas de amostras de placenta.

6.8 Obtenção de informações relativas ao parto e recém-nascidos
Dados relativos ao sexo da criança, tipo de parto, idade gestacional e peso ao nascer,
classificação da idade gestacional e do peso ao nascer, comprimento e perímetro cefálico,
índice de Apgar e peso da placenta foram coletados por meio de consulta ao prontuário
médico da unidade de saúde e/ou cartão da criança e registrados em protocolo específico
(ANEXO G). Os índices de peso, comprimento, e perímetro cefálico ao nascer, segundo a
idade gestacional, foram categorizados de acordo com as curvas do INTERGROWTH-21st
Project (VILLAR et al., 2014).
As etapas de condução do estudo, desde a captação das voluntárias, até a coleta das
amostras biológicas, estão apresentadas, esquematicamente, na figura 4.
0 – 13 semanas

37-42 semanas

35-36 semanas

Tempo de gestação

---------------Acompanhamento da gestante--------------

Entrada no estudo

- Protocolos 2 (ANEXO F)

- 2ª coleta de sangue materno

- Protocolo 1 (ANEXO E)
- 1ª coleta de sangue materno

Parto

- Protocolo 3 (ANEXO G)
- Coleta de sangue do cordão umbilical
- Coleta de amostras de tecido placentário

Figura 4. Representação esquemática das etapas envolvidas no desenho do estudo

6.9 Análises bioquímicas
6.9.1 Dosagem de citocinas inflamatórias em extrato proteico de tecido placentário,
plasma materno e plasma de cordão umbilical
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Para cada gestante, o extrato proteico de tecido placentário foi preparado a partir de
um pool de aproximadamente 100mg de tecido, contendo amostras de cada uma das quatro
regiões placentárias coletadas. Em seguida, os tecidos foram homogeneizados em 800 µL de
tampão de extração para extrato total (Trizma base 100 mM pH 7,5, EDTA 10 mM, SDS 10
%, fluoreto de sódio 100 mM, pirofosfato de sódio 10 μM, ortovanadato de sódio 10 μM),
preparado no dia do experimento. O procedimento foi realizado com auxílio de
homogeinizador IKA®RW20 digital a 500 rpm, até formar um líquido homogêneo, que foi
transferido para eppendorfs. A esse homogeneizado foi acrescentado 80 µL de Triton-X100 e
a mistura foi agitada em vortex. Após 40 minutos de repouso, as amostras foram submetidas à
centrifugação por 40 minutos, a 12.000 rpm e 4 °C. Em seguida, o sobrenadante contendo as
proteínas foi coletado, e o pallet, formado no fundo do eppendorf, foi descartado. As amostras
foram mantidas em recipientes com gelo durante todo o procedimento. O teor de proteínas
totais foi determinado pelo método preconizado por Bradford (1976), utilizando como
referência curva padrão de albumina delineada a partir de soluções com diferentes
concentrações conhecidas de soro de albumina bovina liofilizado (Sigma-Aldrich, catálogo nº
A2153). A concentração proteica das amostras foi normalizada em 1,2 µg/µL. Os teores de
proteínas totais do plasma materno e do plasma do cordão umbilical foram determinados pelo
mesmo método e normalizados na mesma concentração.
Para quantificação das citocinas foi eleito o ensaio Luminex xMAP (Multiple Analite
Profiling), dada sua elevada sensibilidade, grande acurácia e possibilidade de análises
múltiplas (IL1, IL6, IL10 e TNF-α), utilizando apenas uma alíquota de 100 µL de amostra,
poupando outras alíquotas para as demais análises. Considerando, entretanto, a
indisponibilidade do equipamento necessário para a execução deste ensaio em nosso
laboratório, as análises foram realizadas no Laboratório Especializado em Análises Científicas
(LEAC), localizado na região metropolitana de São Paulo, com emprego de kits comerciais
Millipore®. A transportadora Biotransportes® assegurou a adequação das condições de
temperatura para o transporte das amostras até o referido laboratório.
Para a definição das citocinas investigadas foi considerada sua relevância no processo
inflamatório bem como provável associação com os objetivos do presente estudo (AYE et al.,
2014; CHRISTIAN; PORTER, 2014; ROBERTS et al., 2011; CATALANO et al., 2009;
CHALLIER et al., 2008; STEWART et al., 2007).
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6.9.2 Expressão gênica de proteínas envolvidas com a desesterificação, captação e
transporte de ácidos graxos na placenta
Com o intuito de obter RNA ultrapuro para o qPCR (real time quantitative PCR, PCR
em tempo real) e, tendo em vista a dificuldade de homogeneizar o tecido placentário que é
muito fibroso, optamos pela utilização do reagente TRIzol®, juntamente com o kit de
extração de RNA com colunas de sílica PureLink® RNA Mini Kit, ambos da marca
Invitrogen™. Para cada amostra, foi preparado um pool contendo uma alíquota de cerca de 25
mg de cada região da placenta, totalizando 100 mg de tecido. Em seguida, cada pool de tecido
foi homogeneizado com 1 mL de TRIzol® em politron, a 500 rpm, até a formação de um
líquido homogêneo (≈ 40 seg). Subsequentemente, foram realizados procedimentos, conforme
as indicações do fabricante (PureLink RNA® Mini Kit, Invitrogen™, páginas 49-52 do
manual). A adição de DNAse, opcional no protocolo, foi realizada durante a extração do
RNA. Para este processamento foi utilizado o conjunto PureLink® DNAse, também da
Invitrogen™. A quantificação do RNA foi realizada no Nanodrop® Life Technologies®,
seguindo as instruções do manual do equipamento. A síntese de cDNA foi efetuada por meio
do emprego do kit High-Capacity cDNA Reverse Transcription, Applied Biosystems
(catálogo nº 4368814), seguindo todas as orientações do manual do fabricante.
Para cada reação de PCR foram utilizados 2 µL de cDNA; 5 µL de TaqMan™
Universal PCR Master Mix, Applied Biosystems®; 2,75 µL de UltraPure™ DNase/RNaseFree Distilled Water Invitrogen™; 0,25 µL de sonda TaqMan™ Thermo Fisher Scientific®
com as seguintes identificações: Hs01587917, Hs00186324, Hs00192700, Hs00169627,
Hs00155026, Hs00997360 e Hs00234592. O housekeeping gene selecionado para constituir
padrão interno foi o gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH) em razão da sua
estabilidade (MURTHI et al., 2008), já tendo sido descrito que sua expressão placentária não
se altera de acordo com o IMC (BRASS; HANSON; O’TIERNEY-GINN, 2013).
Foi utilizado o termociclador StepOne, Applied Biosystems®, sob as seguintes
condições: 50 ºC por 2 minutos, 95 ºC por 10 minutos, 50 ciclos de 95 ºC por 15 segundos,
seguido de 60ºC por 1 minuto. As expressões dos respectivos genes foram calculadas
utilizando-se o método 2-Ct (LIVAK; SCHMITTGENS, 2001).

6.9.3 Avaliação do teor de proteínas transportadoras de ácidos graxos na placenta
Para quantificação das proteínas transportadoras de ácidos graxos por Western
blotting, o extrato proteico de tecido placentário foi preparado conforme descrito na subseção
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6.9.1, assim como o teor de proteínas totais também foi determinado pelo método preconizado
por Bradford (1976), utilizando como referência curva padrão de albumina. Para estas
amostras, a concentração proteica foi normalizada em 5 µg/µL.
As proteínas foram separadas eletroforeticamente, após adição às amostras de extratos
teciduais, tampão de Laemmli (azul de bromofenol 0,01 % fosfato de sódio 50 mM, glicerol
25 %, SDS 1 %), contendo 200 mM de ditiotreitol (DTT), na proporção de 1:4, e prévio
aquecimento por 5 minutos. O procedimento foi realizado em aparelho mini-PROTEAN®
System BioRad, utilizando gel de acrilamida 30 %, 1,5 mm e 15 poços. O primeiro poço era
preenchido com 4 µL do padrão (Precision Plus Protein Standard dual Collor, BioRad) e os
demais recebiam, cada um, 20 µL de uma das amostras de GE ou de GO.

O sistema

permanecia em 10 V até sair da fase stack e, em seguida, a voltagem era aumentada, em 20 V,
a cada meia hora, até alcançar 120 V.
Após total separação, as bandas eram transferidas para membrana de nitrocelulose,
utilizando o aparelho Trans-Blot® SD Semi-Dry Transfer Cell. Os tampões de corrida e de
transferência, assim como todos os procedimentos adotados, seguiram as especificações dos
manuais dos equipamentos utilizados.
Em seguida, posteriormente ao bloqueio em solução BSA (bovine serum albumin) 1 %
[BSA diluído em solução basal (Trizma base 10 mM, NaCl 150 mM, Tween 20 50 μL/mL)],
sob agitação, por 60 minutos, as membranas eram incubadas com anticorpo primário,
específico para cada proteína investigada (Quadro 2), diluído em solução BSA 1 %,
overnight, a 4 ºC.

Quadro 2. Anticorpos primários empregados na incubação das membranas
ANTICORPOS
PRIMÁRIOS
Anti-Fat

MARCA

CÓDIGO

HOSPEDEIRO

DILUIÇÃO

Millipore®

ABS441

Coelho

1:1000

Anti-FATP1

ABCAM®

AB81875

Coelho

1:1000

Anti-FATP2

My BioSource®

MBS714049

Coelho

1:500

Anti-FATP4

ABCAM®

AB72724

Rato

1:500

Anti-FABP1

ABCAM®

AB7366

Rato

1:500

Anti-FABP3

ABCAM®

AB16916

Rato

1:500

No dia seguinte, e após três lavagens consecutivas com solução basal, a membrana era
novamente incubada, por uma hora, com anticorpo secundário conjugado à enzima
Horseradish Peroxidase (HRP) (Quadro 3), em temperatura ambiente.
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Quadro 3. Anticorpos secundários empregados na incubação das membranas
ANTICORPOS
SECUNDÁRIOS
Anti-Coelho IgG + HRP

MARCA

CÓDIGO

HOSPEDEIRO

DILUIÇÃO

Millipore®

AP307P

Bode

1:500

Anti-Rato IgG + HRP

ABCAM®

HRP

Frango

1:1000

Para detecção das bandas marcadas com os anticorpos, a membrana foi lavada mais
três vezes com solução basal, por 10 minutos a cada lavagem, e em seguida recebeu 600µL de
reagente de revelação (Clarity Western ECL Substrate, Bio-Rad) para processamento da
quimioluminescência, por exposição ao fotodocumentador ImagiQuant LAS 4000. As bandas
de interesse foram identificadas por seu padrão de migração eletroforética, por comparação
com peso molecular conhecido, e quantificadas por densitometria, utilizando-se o software
Image Studio Lite versão 5.2.
O controle de carga foi realizado em todas as membranas cujas bandas de interesse se
revelaram íntegras. Para esta finalidade, a membrana permanecia por pelo menos 15 dias em
solução basal e, posteriormente, era submetida a mais três lavagens de 10 minutos cada,
também com solução basal. Sem realização de stripping prévio, a membrana era incubada
com o anticorpo anti-β actina (Sigma-Aldich®, código SAB5500001) 1:500 e os
procedimentos realizados, subsequentemente, eram idênticos aos descritos nesta subseção.

6.10 Análise estatística
Para a construção do banco de dados e respectivas análises, foi utilizado o software
SPSS (versão 18.0 for Windows; SPSS Inc Chicago). As variáveis categóricas foram descritas
por meio de frequências simples e percentuais, enquanto as contínuas, por médias, desvio
padrão das médias e valores mínimo e máximo.
As variáveis de natureza contínua foram submetidas ao teste de Shapiro Wilk para
verificação de normalidade e, dada a assimetria identificada, foi utilizado o teste nãoparamétrico Mann-Whitney para comparação dos valores médios dos grupos GE e GO. As
distribuições de frequências de GE e GO foram comparadas, utilizando-se o teste QuiQuadrado. O teste de Correlação de Pearson foi empregado para avaliar a existência de
correlação entre as variáveis contínuas. Em todas as análises, para rejeição da hipótese nula
foi considerado p < 0,05.
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6.11 Considerações éticas e análise de possíveis riscos
Os procedimentos dessa pesquisa foram planejados respeitando-se os aspectos éticos,
inclusive os princípios de beneficência e maleficência previstos na resolução 466/2012 do
Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2013). Conforme referido na seção 1 da presente tese,
esse estudo constitui subprojeto do estudo maior intitulado “Obesidade materna e
biomarcadores moleculares e inflamatórios placentários: estudos de intervenção com óleo de
peixe e probióticos”, cadastrado no CONEP (CAAE: 34611513.0.0000.5257), com aprovação
dos CEP do HUCFF/UFRJ, em 19 de outubro de 2014 (ANEXO A), da ME/UFRJ, em 14 de
novembro de 2014 (ANEXO B) e da SMS do Rio de Janeiro, em 04 de agosto de 2015
(ANEXO C).
O estudo não acrescentou riscos adicionais à saúde das participantes, uma vez que
todos os procedimentos de coleta de material biológico (sangue materno e placenta) já
constituíam parte da rotina de pré e pós-parto adotada pela equipe multiprofissional envolvida
no atendimento das gestantes.
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7. RESULTADOS
Foram elegíveis 35 voluntárias (23 para o grupo GE e 12 para o grupo GO),
entretanto, diferentes razões justificaram perdas de segmento. Dentre as eutróficas, seis
solicitaram exclusão de seus dados; uma descontinuou o acompanhamento pré-natal na ME;
duas deixaram de responder às tentativas de contato da equipe, inviabilizando a coleta de
dados e/ou amostras biológicas; duas realizaram parto com 35 semanas, impossibilitando a
obtenção de sangue do terceiro trimestre; duas realizaram o parto em outra maternidade e
duas não contaram com a presença de nossa equipe para coleta de sangue do cordão umbilical
e de tecido placentário. Consideradas as gestantes obesas elegíveis, quatro solicitaram
exclusão de seus dados e não foi viável a coleta de sangue do cordão umbilical e de tecido
placentário de uma outra voluntária. Na medida em que foram excluídas as gestantes elegíveis
que não participaram de todas as etapas deste estudo, efetivamente, 15 gestantes, e seus
respectivos recém-nascidos (oito eutróficas e sete obesas) constituíram a casuística
investigada (Figura 5).
Solicitaram exclusão dos dados
(n=6)
Mudança do local de pré-natal
(n=1)

GE no 1º trimestre
(n=23)

GO no 1º trimestre
(n=12)

Solicitaram
exclusão dos dados
(n=4)

Abandonaram sem notificar (n=2)

Plasma de GE
no 1º trimestre
(n=14)

Plasma de GO
no 1º trimestre
(n=8)

Plasma de GE
no 3º trimestre
(n=12)

Plasma de GO
no 3º Trimestre
(n=8)

Parto com 35 semanas (n=2)

Parto em outra maternidade (n=2)
Parto sem a presença da equipe (n=2)

Placenta e sangue do
cordão de GE
(n=8)

Parto sem a presença da equipe
(n=1)

Placenta e sangue do
cordão de GO
(n=7)

FIGURA 5. Fluxograma das perdas de segmento das gestantes eutróficas (GE) e obesas
(GO) elegíveis e tamanho amostral.
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Características antropométricas, sociodemográficas e antecedentes obstétricos, por
ocasião da inclusão das gestantes GE e GO no estudo, são apresentadas na tabela 1. Com
exceção das variáveis peso e IMC pré-gestacional materno, que constituem o próprio fator
discriminatório de ambos os grupos, não foram identificadas outras diferenças significativas.
TABELA 1. Caracterização das gestantes incluídas no estudo.
VARIÁVEL CONTÍNUA
Idade materna (anos)
Peso pré-gestacional materno (kg)
Estatura materna (m)
IMC pré-gestacional materno (kg/m2)
Renda familiar total (reais)
VARIÁVEL CATEGÓRICA
Cor autorrelatada
Branca
Preta
Parda
Número de partos anteriores
Nulípara
Primípara ou Multípara
Aborto ou natimorto em gestações
anteriores
Sim
Não

EUTRÓFICAS (N=8)
Média + DP (MIN – MAX)

OBESAS (N =7)
Média + DP (MIN – MAX)

P
valor

24,2 + 4,71 (19 – 32)
57,9 + 8,36 (40 – 67,1)
1,60 + 0,07 (1,45 – 1,68)
22,3 + 1,84 (19,0 – 24,3)

25,7 + 4,07 (20 – 31)
89,1 + 5,95 (80,2 – 96,3)
1,62 + 0,04 (1,56 – 1,68)
33,9 + 2,25 (31,2 – 37,6)

2.300,00 + 465,47 (1800,00 – 3000,00)

2.138,14 + 834,66 (567,00– 3000,00)

EUTRÓFICAS (N=8)

OBESAS (N =7)

n (%)

n (%)

0,46
*
0,00
0,95
*
0,00
0,90
P
valor

5 (62,5%)
0 (0,0%)
3 (37,5%)

1 (14,3%)
1 (14,3%)
5 (71,4%)

5 (62,5%)
3 (37,5%)

4 (57,1%)
3 (42,9%)

0,83

1 (12,5%)
7 (87,5%)

2 (28,6%)
5 (71,4%)

0,43

0,12

DP= desvio padrão; MIN= valor mínimo; MAX= valor máximo; * Valores significativamente diferentes após teste
não paramétrico Mann-Whitney.

Na tabela 2 se encontram descritas características maternas, e dos recém-nascidos,
relativas aos desfechos da gestação, segundo a classificação do IMC pré-gestacional. Não
foram observadas diferenças significativas entre GE e GO para nenhuma das variáveis
avaliadas, entretanto, destacam-se alguns resultados. Apesar de o ganho de peso total na
gestação entre as gestantes obesas ter mostrado tendência para valor mais reduzido do que
entre as eutróficas, quando analisada a classificação destes valores, a distribuição entre ganho
de peso adequado, excessivo ou insuficiente foi similar entre ambos os grupos. De qualquer
forma, em GE, o número de partos cesáreas foi igual ao de partos vaginais, enquanto em GO,
o parto tipo cesárea foi seis vezes mais frequente que o vaginal. Ressalta-se, também, que
100% dos recém-nascidos de gestantes eutróficas apresentaram peso ao nascer, segundo a
idade gestacional, entre os percentis 10 e 90, enquanto aproximadamente 1/5 das crianças do
grupo GO foram classificadas acima do percentil 90, ainda que para ambos os grupos, todos
os nascimentos tenham ocorrido a termo. Ademais, todas as crianças apresentaram índice de
Apgar no primeiro minuto acima de sete e, no quinto minuto, igual a nove; e o
desenvolvimento de DMG foi observado em apenas uma gestante eutrófica e uma obesa.
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TABELA 2. Caracterização das participantes, e de seus recém-nascidos, quanto aos desfechos
da gestação atual.
EUTRÓFICAS (N=8)
Média + DP (MIN – MAX)
13,4 + 3,9 (10,1 – 21,3)
39,8 + 1,3 (38 – 41)
482 + 84,0 (385 – 585)

OBESAS (N =7)
Média + DP (MIN – MAX)
7,2 + 7,0 (1,5 – 19)
39,14 + 1,1 (38 – 41)
301 + 284,6 (480 – 575)

P*
valor
0,06
0,39
0,47

7,5 + 1,7 (6,1 – 10,0)

6,7 + 0,5 (6,2 – 7,4)

0,76

3.493 + 273 (3.140 – 3.990)
49,5 + 2,2 (46,0 – 53,5)
35,2 + 1,0 (33 – 36,5)
8,4 + 0,7 (7 – 9)
9 + 0,0 (9 – 9)

3.429 + 347 (3.015 – 3.980)
48,4 + 2,3 (45 – 52)
36,6 + 5,1 (33,5 – 48)
8,5 + 0,6 (8 – 9)
9 + 0,0 (9 – 9)

EUTRÓFICAS (N=8)

OBESAS (N =7)

n (%)

n (%)

0,69
0,39
0,78
0,81
1,00
P**
valor

Infecção urinária na gestação atual
Sim
Não

1 (12,5%)
7 (87,5%)

0 (0%)
7 (100%)

0,33

Diabetes mellitus gestacional na gestação
atual
Sim
Não

1 (12,5%)
7 (85,5%)

1 (14,3 %)
6 (85,7%)

0,92

Síndromes hipertensivas na gestação atual
Sim
Não

1 (12,5%)
7 (87,5%)

0 (0%)
7 (100%)

0,33

Classificação do ganho de peso total na
2
gestação
Adequado
Insuficiente
Excessivo

3 (37,5%)
3 (37,5%)
2 (25,0%)

2 (28,6%)
3 (42,9%)
2 (28,6%)

Tipo de parto
Vaginal
Cesárea

4 (50,0%)
4 (50,0%)

1 (14,3%)
6 (85,7%)

0,14

Sexo do recém-nascido
Masculino
Feminino

6 (75,0%)
2 (25,0%)

2 (21,6%)
5 (71,4%)

0,07

0 (0%)
8 (100%)
0 (0%)

0 (0%)
5 (71,4%)
2 (21,6%)

0,26

2 (25,0%)
5 (62,5%)
1 (12,5%)

3 (42,9%)
3 (42,9%)
1 (14,3%)

0,69

VARIÁVEL CONTÍNUA
Ganho de peso total na gestação (kg)
Idade gestacional ao nascer (semanas)
Peso da placenta (g)
Eficiência placentária [(peso ao nascer (g) /
1
peso da placenta (g)]
Peso ao nascer (g)
Comprimento ao nascer (g)
Perímetro cefálico ao nascer (cm)
Índice de Apgar no primeiro minuto
Índice de Apgar no quinto minuto
VARIÁVEL CATEGÓRICA

Classificação do peso ao nascer segundo a
3
idade gestacional
PIG
AIG
GIG
Classificação do comprimento ao nascer
3
segundo a idade gestacional
< P10
P10< peso ao nascer >P90
> P90
Classificação do perímetro cefálico ao nascer
3
segundo a idade gestacional
< P10
P10< peso ao nascer >P90
> P90

0,93

1 (12,5%)
3 (42,9%)
0,45
4 (50,0%)
2 (28,6%)
3 (37,5%)
2 (28,6%)
DP= desvio padrão; MIN= valor mínimo; MAX= valor máximo; PIG= pequeno para idade gestacional; AIG=
adequado para idade gestacional; GIG= para idade gestacional.* após teste não paramétrico Mann-Whitney;
**após teste Qui-quadrado; 1. Fowden et al. (2009); 2. IOM (2009); 3. Villar et al. (2014).
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Resultados relativos às análises do conteúdo das citocinas IL1β, IL6, IL10 e TNF-α
nas amostras biológicas (plasma materno, do primeiro e terceiro trimestres da gestação,
plasma do cordão umbilical e tecido placentário) de ambos os grupos, estão descritos na
tabela 3. Somente foi identificada diferença significativa entre os teores de IL1β no tecido
placentário, cuja média foi 20% mais elevada entre as gestantes eutróficas, quando
comparadas às obesas.
TABELA 3. Conteúdo das citocinas IL1β, IL6, IL10 e TNF-α no plasma (pg/mL) de
gestantes eutróficas e obesas, no primeiro e terceiro trimestres da gestação e seus teores no
plasma do cordão umbilical (pg/mL) e no tecido placentário (pg/mL) de ambos os grupos.

IL1β

1º trimestre
3º trimestre

EUTRÓFICAS (N=8)
Média + DP (MIN – MAX)
0,81 + 0,12 (0,66 – 1,01)
0,84 + 0,12 (0,64 – 0,94)

IL6

1º trimestre
3º trimestre

0,81 + 0,14 (0,67 – 1,06)
0,90 + 0,31 (0,67 – 1,43)

0,74 + 0,09 (0,67 – 0,86)
0,84 + 0,17 (0,56 – 1,06)

0,26
0,67

IL10

1º trimestre
3º trimestre

1,01 + 0,57 (0,64 – 2,26)
0,83 + 0,21 (0,59 – 1,04)

0,79 + 0,15 (0,59 – 1,04)
0,70 + 0,15 (0,51 – 0,90)

0,54
0,33

TNF-α

1º trimestre

1,61 + 0,72 (0,93 – 3,10)

1,83 + 0,48 (1,17 – 2,42)

0,26

3º trimestre

2,36 + 1,65 (1,12 – 4,90)

1,92 + 0,46 (1,68 – 2,57)

0,93

IL1β

0,95 + 0,17 (0,75 – 1,30)

0,92 + 0,10 (0,82 – 1,09)

0,87

IL6

2,74 + 2,24 (1,06 – 8,15)

1,51 + 0,56 (0,96 – 2,38)

0,07

IL10

1,43 + 0,30 (1,04 – 1,87)

2,02 + 1,90 (1,04 – 6,30)

0,87

TNF-α

3,95 + 1,51 (1,84 – 6,66)

4,85 + 2,32 (3,27 – 9,81)

0,54

IL1β

0,55 + 0,07 (0,46 – 0,68)

0,46 + 0,04 (0,43 – 0,52)

0,01*

IL6

2,53 + 1,54 (0,97 – 5,62)

1,81 + 0,50 (1,18 – 2,50)

0,54

IL10

0,90 + 0,15 (0,66 – 1,11)

0,94 + 0,08 (0,85 – 1,08)

0,54

AMOSTRA
BIOLÓGICA

Plasma
materno

Plasma do
cordão
umbilical

Tecido
placentário

CITOCINA

OBESAS (N = 7)
Média + DP (MIN – MAX)
1,08 + 0,61 (0,66 – 1,01)
1,0 + 0,45 (0,70 – 0,96)

P
valor
0,38
0,66

TNF-α

0,47 + 0,10 (0,32 – 0,60)
0,42 + 0,05 (0,38 – 0,52)
0,40
DP= desvio padrão; MIN= valor mínimo; MAX= valor máximo; *indica valores significativamente diferentes
entre os grupos, após teste não paramétrico Mann-Whitney.

Foram avaliadas correlações entre o conteúdo destas citocinas nos diferentes
compartimentos

materno-fetais,

consideradas

a

possibilidade

de

associações

com

plausibilidade biológica. Na tabela 4A estão descritos os resultados relativos às correlações
entre o conteúdo de IL1β, IL6, IL10 e TNF-α no plasma materno do primeiro e terceiro
trimestres da gestação, plasma do cordão e tecido placentário. Foram identificadas correlações
negativas significativas entre os teores de IL6 no plasma materno do primeiro trimestre e de
IL1β no terceiro bem como entre as concentrações de IL10 no sangue materno do primeiro
trismestre e na placenta. As correlações positivas verificadas foram entre os teores de TNF-α
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e IL10 do plasma materno, do primeiro trimestre, e o conteúdo de TNF-α no plasma materno
no terceiro trimestre e na placenta, respectivamente.
TABELA 4A. Correlações entre o conteúdo de IL1β, IL6, IL10 e TNF-α no plasma materno do
primeiro e terceiro trimestres da gestação, plasma do cordão umbilical e tecido placentário.

PLASMA MATERNO
1º TRIMESTRE

PLASMA MATERNO
3º TRIMESTRE

IL1β
IL6
IL10
TNF-α

Correlação
p=
Correlação
p=
Correlação
p=
Correlação
p=

PLASMA DO
CORDÃO UMBILICAL

TECIDO
PLACENTÁRIO

IL1β

IL6

IL10 TNF-α IL1β

IL6

IL10 TNF-α IL1β

IL6

IL10

TNF-α

-0,15
0,66
-0,78*
0,00
0,32
0,33
-0,28
0,41

0,02
0,96
0,01
0,97
0,32
0,34
-0,31
0,36

0,00
0,99
-0,34
0,31
0,55
0,08
0,14
0,69

-0,13
0,65
0,26
0,37
0,18
0,53
-0,52
0,06

0,45
0,10
-0,20
0,50
0,11
0,72
0,11
0,70

-0,22
0,45
-0,29
0,31
0,15
0,61
0,27
0,35

-0,24
0,41
-0,48
0,08
-0,60*
0,02
0,19
0,52

-0,01
0,97
-0,05
0,86
0,53*
0,05
-0,02
0,93

-0,31
0,36
-0,32
0,33
-0,17
0,62
0,64*
0,03

-0,24
0,40
-0,01
0,97
0,19
0,53
0,46
0,10

-0,31
0,28
0,04
0,90
0,16
0,59
0,25
0,39

-0,03
0,93
-0,16
0,59
0,22
0,45
-0,10
0,73

*indica correlações significativas entre variáveis, após teste de Correlação de Pearson.

A tabela 4B apresenta os resultados referentes às correlações entre o conteúdo das
citocinas no plasma materno do terceiro trimestre, plasma do cordão umbilical e tecido
placentário. Foram verificadas somente correlações positivas, entre os teores de TNF-α no
plasma materno e as concentrações de IL1β do plasma do cordão e os teores de IL6 bem
como de TNF-α do tecido placentário, e ainda, entre IL10 do plasma materno e IL1β do
tecido placentário.

TABELA 4B. Correlações entre o conteúdo de IL1β, IL6, IL10 e TNF-α no plasma materno
do terceiro trimestre da gestação, plasma do cordão umbilical e tecido placentário.

PLASMA MATERNO
3º TRIMESTRE

PLASMA DO CORDÃO UMBILICAL

IL1β
IL6
IL10
TNF-α

Correlação
p=
Correlação
p=
Correlação
p=
Correlação
p=

TECIDO PLACENTÁRIO

IL1β

IL6

IL10

TNF-α

IL1β

IL6

IL10

TNF-α

-0,12
0,72
0,03
0,92
0,41
0,21
0,64*
0,04

0,02
0,96
-0,06
0,85
-0,05
0,89
-0,06
0,86

-0,01
0,97
-0,42
0,20
0,21
0,53
-0,15
0,66

0,00
0,99
-0,01
0,98
0,12
0,74
0,17
0,62

0,42
0,19
0,32
0,34
0,66*
0,03
0,26
0,44

0,24
0,48
0,05
0,89
0,46
0,16
0,83*
0,00

0,27
0,42
0,00
1,00
0,31
0,36
0,24
0,47

0,33
0,32
0,20
0,55
0,44
0,18
0,75*
0,01

*indica correlações significativas entre variáveis, após teste de Correlação de Pearson.

Os resultados relativos às correlações entre as concentrações das citocinas no plasma
do cordão umbilical e no tecido placentário estão relacionados na tabela 4C. Nenhuma
correlação foi identificada significativa.
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TABELA 4C. Correlações entre o conteúdo de IL1β, IL6, IL10 e TNF-α no plasma plasma do
cordão umbilical e tecido placentário

PLASMA
CORDÃO UMBILICAL

TECIDO PLACENTÁRIO

IL1β
IL6
IL10
TNF-α

Correlação
p=
Correlação
p=
Correlação
p=
Correlação
p=

IL1β

IL6

IL10

TNF-α

0,03
0,91
0,04
0,88
0,09
0,75
-0,38
0,16

0,47
0,08
-0,15
0,58
-0,06
0,84
-0,17
0,55

0,10
0,72
-0,25
0,38
0,14
0,61
-0,26
0,36

0,33
0,22
-0,26
0,35
-0,09
0,74
0,05
0,87

Também foram avaliadas as correlações entre o conteúdo de citocinas do plasma
materno, plasma do cordão e tecido placentário e diferentes variáveis maternas, do recémnascido e do parto. Foram identificadas correlações negativas significativas entre os teores de
IL1β no tecido placentário e o peso e IMC pré-gestacionais materno assim como entre os
teores de IL6 no plasma materno no terceiro trimestre e de TNF-α do tecido placentário e o
índice de Apgar no primeiro minuto. As correlações positivas significativas demonstradas
foram entre os conteúdos de IL6 e de IL1β, no plasma materno do primeiro trimestre, e o
ganho de peso total na gestação e o peso ao nascer, respectivamente, bem como entre os
teores de IL6 no plasma do cordão umbilical e o comprimento ao nascer (Tabela 5).
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TABELA 5. Correlações entre teores de interleucinas (1β, 6 e 10) e TNF- α, em diferentes
compartimentos biológicos, e variáveis maternas, do recém-nascido e do parto.
PLASMA MATERNO
1º TRIMESTRE
IL1β

PLASMA MATERNO
3º TRIMESTRE

PLASMA DO
CORDÃO UMBILICAL

TECIDO
PLACENTÁRIO

IL6

IL10

TNF-α

IL1β

IL6

IL10

TNF-α

IL1β

IL6

IL10

TNF-α

IL1β

IL6

IL10

TNF-α

-0,14

0,34

0,01

-0,08

-0,11

-0,06

0,12

0,30

0,25

0,05

0,43

-0,36

-0,06

0,02

-0,12

0,64

0,24

0,97

0,81

0,75

0,87

0,74

0,28

0,37

0,87

0,12

0,19

0,83

0,95

0,66

Peso pré0,12 -0,28 -0,24 0,19 -0,11
gestacional
0,70 0,33 0,41 0,52 0,76
materno p=
IMC pré0,04 -0,27 -0,19 0,19 -0,14
gestacional
p= 0,89 0,36 0,51 0,51 0,69
Ganho de peso -0,18 0,61* -0,12 0,17 -0,65
total na
0,57 0,04 0,72 0,61 0,06
gestação p=
Peso da
0,11 0,10 0,32 0,05 -0,12
placenta
p= 0,70 0,73 0,27 0,88 0,73
Eficiência
0,14 0,40 -0,39 0,47 -0,66
placentária
p= 0,71 0,25 0,26 0,18 0,11
Idade
-0,08 0,42 0,27 -0,47 -0,05
gestacional
p= 0,79 0,14 0,36 0,09 0,88
Peso ao nascer 0,66* 0,38 0,07 -0,09 -0,32
p=
0,01 0,18 0,81 0,75 0,34

0,19

-0,35 -0,10 -0,12

-0,27

0,11

0,21

-0,53* -0,24

0,13

-0,17

0,59

0,29

0,68

0,33

0,71

0,46

0,39

0,64

0,55

0,11

-0,33 -0,15 -0,04

-0,33

0,13

0,29

-0,57* -0,26

0,16

-0,21

Idade materna -0,50
p=
0,07

Comprimento
0,24
ao nascer
p= 0,42
Perímetro
-0,01
cefálico ao
0,97
nascer
p=
Índice de
0,04
Apgar no 1º
0,90
minuto
p=

0,77

0,04

0,74

0,32

0,65

0,88

0,24

0,65

0,29

0,03

0,35

0,58

0,45

0,26

-0,03

0,11

0,23

-0,02

-0,42 -0,13

0,08

0,06

-0,05

-0,05

0,50

0,94

0,78

0,45

0,95

0,16

0,68

0,79

0,85

0,89

0,87

0,04

0,03

-0,04 -0,38

-0,46

0,26

-0,16

0,46

0,26

-0,24

0,37

0,92

0,94

0,91

0,17

0,09

0,35

0,56

0,09

0,35

0,40

0,17

-0,21

-0,07

0,55

0,40

0,31

-0,24 -0,05

-0,08

0,29

0,17

-0,04

0,65

0,88

0,21

0,25

0,38

0,51

0,90

0,82

0,41

0,65

0,92

0,20

-0,01 -0,41 -0,07

0,11

-0,29

0,22

-0,05

-0,18 -0,17

-0,18

0,56

0,99

0,81

0,69

0,30

0,43

0,85

0,52

0,56

0,52

0,14

-0,08 -0,03 -0,22

0,17

0,16

-0,33

0,07

-0,03 -0,37

0,05

0,55

0,57

0,21

0,68

0,82

0,94

0,24

0,82

0,93

0,18

0,87

0,25

0,29

-0,31 -0,12

0,42

0,09

-0,02 -0,03 0,61* -0,07 -0,24

0,13

0,02

-0,32

-0,04

0,40

0,32

0,28

0,74

0,20

0,80

0,94

0,93

0,02

0,81

0,40

0,64

0,96

0,24

0,89

0,32

0,05

-0,12 -0,51

0,04

-0,27 -0,09

0,29

0,01

0,05

-0,09

-0,23

0,01

0,27

0,01

0,27

0,87

0,68

0,11

0,91

0,43

0,30

0,97

0,85

0,76

0,41

0,97

0,34

0,98

-0,03

-0,31

0,22

-0,34 -0,82* -0,61 -0,12 -0,31

0,21

0,25

-0,16

-0,50

-0,42 -0,06 -0,58*

0,92

0,31

0,47

0,34

0,46

0,39

0,58

0,07

0,14

0,00

0,06

0,80

0,74

0,42

0,29

0,85

0,03

*indica correlações significativas entre variáveis, após teste de Correlação de Pearson.

A figura 6 apresenta os resultados obtidos após as análises de qPCR referentes à
expressão de RNAm das proteínas FABP 1, FABP 3, FAT/CD36, FATP 1, FATP 2 e FATP
4, em extrato proteico de tecido placentário das gestantes GE e GO. Apesar de a expressão
relativa de todos os transportadores, exceto a do FATP4, nas gestantes GO, ter sido inferior a
do grupo GE, não foram identificadas diferenças significativas entre os grupos para nenhuma
das proteínas investigadas.
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p=0,96

p=0,34
p=0,66
p=0,29
p=0,31
p=0,90

GE

GO FABP1

GO FABP3

GO FAT/CD36

GO FATP1

GO FATP2

GO FATP4

FIGURA 6. Expressão de RNAm das proteínas de ligação de ácidos graxos (fatty acids binding proteins,
FABP) 1 e 3, da proteína ácido graxo translocase (fatty acid translocase, FAT/CD36 e das proteínas
transportadoras de ácidos graxos (fatty acid transport proteins, FATP) 1, 2 e 4 em extrato proteico de tecido
placentário de gestantes eutróficas (GE, n=8) e obesas (GO, n=7). Os resultados do grupo GO foram
expressos como teores médios ± erro padrão da média, relativamente ao ΔΔCT do grupo GE, arbitrado igual
a 1 e o p valor representa comparação entre os grupos GE e GO, de cada transportador de AG, pelo teste não
paramétrico Mann-Whitney.

Whitney.

As figuras 7 A e B apresentam os resultados obtidos após as análises por Western
blotting, em extrato proteico de tecido placentário das gestantes GE e GO, destinadas à
quantificação das mesmas proteínas cujas expressões de RNAm também foram investigadas
(FABP 1, FABP 3, FAT/ CD36), FATP 1, FATP 2 e FATP 4). De modo semelhante aos
resultados observados para a expressão gênica, nas gestantes GO, os teores relativos de todos
os transportadores, exceto o referente ao FATP4, foram inferiores ao do grupo GE, ocorrendo
que, nestas análises, o conteúdo de FABP1, 37,5 % menor do que na placenta das gestantes
eutróficas [(0,21 (0,21 - 0,25) vs 0,56 (0,37 - 1,17), respectivamente, p=0,04], alcançou
significância estatística.
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---- GE ----

---- GO ----

---- GE ---FABP1

---- GO ---FATP1

D

A
β actina
---- GE ----

β actina
---- GE ----

---- GO ---FABP3

B

---- GO ---FATP2

E

β actina

β actina
---- GE ----

---- GO ----

---- GE ---FAT/ CD36

C

---- GO ---FATP4

F

β actina

β actina

FIGURA 7A. Imunoblottings representativos da quantificação relativa das proteínas de ligação de ácidos graxos
(fatty acids binding proteins, FABP) 1 (A) e 3 (B), da proteína ácido graxo translocase (fatty acid translocase,
FAT/CD36) (C) e das proteínas transportadoras de ácidos graxos (fatty acid transport proteins, FATP) 1 (D), 2
(E) e 4 (F) em extrato proteico de tecido placentário de gestantes eutróficas (GE, n=8) e obesas (GO, n=7). β
actina foi utilizada para controle de carga.

p=1,00

p=0,90
p=0,21

p=0,15

p=0,29
p=0,04*

GE

GO FABP1

GO FABP3

GO FAT/CD36

GO FATP1

GO FATP2

GO FATP4

FIGURA 7 B. Histogramas correspondentes à quantificação das proteínas de ligação de ácidos graxos (fatty
acids binding proteins, FABP) 1 e 3, da proteína ácido graxo translocase (fatty acid translocase, FAT/CD36 e
das proteínas transportadoras de ácidos graxos (fatty acid transport proteins, FATP) 1, 2 e 4 em extrato proteico
de tecido placentário de gestantes eutróficas (GE, n=8) e obesas (GO, n=7). Os resultados do grupo GO foram
expressos como teores médios ± erro padrão da média, relativamente aos teores de cada proteína do grupo GE,
arbitrados igual a 1. *indica valor significativamente diferente do GE, após teste não paramétrico MannWhitney.

A tabela 6 apresenta os resultados relativos aos testes de correlação entre os teores das
citocinas IL1β, IL6, IL10 e TNF-α, quantificados no plasma materno, plasma do cordão
umbilical e tecido placentário e a expressão das proteínas transportadoras de ácidos graxos
(FABP 1 e 3, FAT e FATP 1, 2 e 4), identificadas por qPCR ou Western blotting, em tecido
placentário. Foram verificadas correlações significativas positivas somente em relação às
citocinas presentes no plasma obtido das gestantes no primeiro trimestre da gestação,
incluindo, IL6 e a expressão proteica de FABP1, FABP3 e FATP2; IL10 e a expressão
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proteica de FAT bem como TNF-α e a expressão de RNAm de FABP3. De outro modo,
correlação significativa negativa, somente foi identificada entre o conteúdo de TNF-α na
placenta e a expressão proteica de FATP4.

IL10

p=

p=

IL10

p=

p=

FABP3

FAT

FATP1

FATP2

FATP4

FABP1

FABP3

FAT

FATP1

FATP2

FATP4

-0,25

-0,25

0,05

0,22

-0,14

0,09

0,29

0,30

0,07

-0,32

-0,01

-0,33

0,39

0,47

0,85

0,46

0,62

0,75

0,32

0,33

0,80

0,28

0,96

0,26

0,21

-0,1

-0,04

0,15

0,26

-0,04

0,70*

0,72*

-0,12

0,39

0,64*

-0,17

0,78

0,88

0,63

0,39

0,89

0,01

0,01

0,69

0,18

0,03

0,57

-0,19

0,04

-0,11

-0,14

0

-0,13

-0,27

0,79*

-0,05

-0,09

-0,31

0,93

0,59

0,89

0,72

0,66

1

0,68

0,39

0,00

0,88

0,80

0,30

0

0,75*

-0,04

0,35

-0,11

0,22

0,05

0,18

-0,02

-0,13

-0,01

0,10

1

0,01

0,89

0,24

0,71

0,45

0,87

0,57

0,96

0,66

0,98

0,76

-0,05

-0,44

0,06

-0,07

-0,45

-0,28

-0,56

-0,62

0,48

0,04

-0,68

0,20

0,89

0,32

0,87

0,85

0,19

0,41

0,10

0,06

0,17

0,92

0,06

0,55

-0,53

-0,28

-0,37

0,58

-0,07

-0,1

-0,29

-0,12

-0,22

-0,20

-0,28

-0,12

0,12

0,54

0,27

0,08

0,84

0,77

0,41

0,75

0,54

0,58

0,51

0,73

-0,21

0,34

0,24

0,57

-0,36

0,19

-0,22

-0,20

0,46

0,00

-0,58

0,26

0,55

0,45

0,48

0,08

0,3

0,57

0,54

0,58

0,18

1,00

0,13

0,45

-0,25

0,68

-0,39

0,05

-0,27

0,14

-0,13

-0,08

0,30

-0,38

-0,16

-0,20

0,49

0,09

0,23

0,9

0,44

0,69

0,73

0,82

0,39

0,28

0,71

0,56

0,01

0,55

0,11

0,27

-0,27

0,49

0,04

-0,05

0,31

-0,19

0,23

0,01

0,98

0,08

0,69

0,35

0,35

0,06

0,90

0,88

0,29

0,52

0,46

0,98

0,01

0,56

-0,13

0,12

-0,19

-0,05

0,19

-0,05

-0,09

0,50

0,35

0,06

0,99

0,07

0,65

0,69

0,51

0,86

0,52

0,87

0,75

0,07

0,26

0,85

-0,28

-0,16

0,34

-0,01

-0,15

0,39

-0,11

-0,13

0,24

-0,12

-0,26

0,02

p=

0,35

0,64

0,22

0,98

0,61

0,15

0,72

0,68

0,41

0,68

0,42

0,94

0,2

-0,05

-0,03

0,18

0,15

-0,21

-0,06

0,07

0,24

0,10

-0,26

0,42

p=

0,52

0,89

0,91

0,55

0,6

0,45

0,85

0,83

0,40

0,72

0,42

0,13

0,09

0,02

-0,16

0,16

0,12

0,07

-0,17

-0,24

0,08

-0,03

0,01

-0,29

p=

0,77

0,96

0,57

0,59

0,69

0,81

0,57

0,43

0,78

0,91

0,97

0,31

0,02

0,07

-0,33

-0,1

-0,07

0,26

-0,36

-0,41

0,16

-0,43

-0,07

-0,43

0,94

0,84

0,23

0,74

0,81

0,36

0,20

0,16

0,59

0,12

0,83

0,13

-0,45

-0,15

0,18

-0,03

-0,27

0,51

-0,20

-0,12

-0,40

-0,44

0,00

0,23

IL10

IL6

IL10

0,5
0,03

TNF-α

p=

FABP1

IL1β

IL6

p=

TNF-α

p=

IL1β

IL6

TNF-α

p=

IL1β

IL6

p=

p=

TNF-α

TECIDO PLACENTÁRIO

PLASMA
CORDÃO UMBILICAL

PLASMA MATERNO
3º TRIMESTRE

PLASMA MATERNO
1º TRIMESTRE

IL1β

TABELA 6. Correlações entre a expressão de proteínas transportadoras de ácidos graxos,
identificadas por qPCR ou Western blotting no tecido placentário, e o teor de citocinas em
diferentes compartimentos biológicos, maternos e fetais.
qPCR
WESTERN BLOTTING

p=

p=

p=

0,12

0,66

0,52

0,92

0,35

0,05

0,49

0,69

0,16

0,12

10,00

0,44

0,19

-0,06

-0,42

-0,05

0,23

0,06

-0,33

-0,35

0,53

-0,27

-0,21

-0,58*

0,54

0,85

0,12

0,86

0,43

0,83

0,24

0,24

0,05

0,36

0,51

0,03

FABP = proteínas de ligação de ácidos graxos, fatty acids binding proteins 1 e 3; FAT = proteína ácido graxo
translocase, fatty acid translocase; FATP = proteínas transportadoras de ácidos graxos, fatty acid transport
proteins 1, 2 e 4; IL = interleucinas 1β, 6 e 10; TNF-α = fator de necrose tumoral alfa, tumour necrosis factor
alpha. *indica correlações significativas entre variáveis, após teste de Correlação de Pearson
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Na tabela 7 se encontram descritos os resultados relativos aos testes de correlação
entre a expressão proteica e de RNAm dos transportadores de ácidos graxos (FABP 1 e 3,
FAT e FATP 1, 2 e 4), identificados em tecido placentário, e diferentes variáveis maternas, do
recém-nascido e do parto. Correlações negativas significativas foram verificadas entre a
expressão proteica de FABP1 e o peso da gestante bem como o IMC pré-gestacional.
Consideradas as correlações positivas, apresentaram significância, a expressão proteica dos
transportadores FABP1 e FAPB3 com o ganho de peso total na gestação, assim como também
com a eficiência placentária, e ainda, a expressão de RNAm de FATP4 com o perímetro
cefálico.
TABELA 7. Correlações entre a expressão de proteínas transportadoras de ácidos graxos,
identificadas por qPCR ou Western blotting, e variáveis maternas, do parto e do recémnascido.
qPCR
FABP1 FABP3
Idade da gestante

WESTERN BLOTTING

FAT

FATP1

FATP2

FATP4 FABP1 FABP3

FAT

FATP1

FATP2

FATP4

-0,21

-0,28

0,23

0,03

-0,20

0,33

-0,24

0,07

0,12

-0,24

-0,34

0,15

0,47

0,35

0,44

0,92

0,53

0,25

0,44

0,84

0,67

0,42

0,23

0,60

-0,31

-0,24

-0,33

0,03

-0,14

0,21

-0,56*

-0,34

-0,22

-0,42

-0,43

-0,20

0,30

0,48

0,23

0,93

0,64

0,46

0,04

0,26

0,46

0,14

0,17

0,49

-0,21

-0,34

-0,16

-0,07

-0,18

0,25

-0,56*

-0,37

-0,19

-0,45

-0,42

-0,10

0,50

0,30

0,56

0,81

0,55

0,37

0,04

0,21

0,52

0,10

0,18

0,73

-0,04

0,32

-0,09

0,37

0,15

-0,13

0,60*

0,72*

-0,28

0,29

0,45

0,09

0,90

0,33

0,77

0,24

0,65

0,68

0,04

0,01

0,38

0,35

0,2

0,77

0,16

-0,41

-0,21

-0,13

0,24

-0,19

-0,11

-0,03

0,12

-0,13

-0,17

-0,47

0,60

0,21

0,45

0,67

0,42

0,51

0,70

0,93

0,68

0,67

0,59

0,09

0,07

0,55

-0,21

0,19

-0,21

-0,01

0,92*

0,92*

-0,33

-0,35

0,64

0,13

0,85

0,16

0,57

0,62

0,59

0,97

0

0

0,36

0,35

0,09

0,73

0,13

-0,55

0,23

-0,25

-0,29

-0,39

0,47

0,39

-0,10

-0,07

0,18

0,29

0,68

0,08

0,41

0,39

0,31

0,15

0,09

0,18

0,72

0,82

0,58

0,32

-0,25

0,06

-0,27

0,12

-0,14

-0,24

0,39

0,44

-0,13

-0,02

-0,05

-0,35

0,40

0,85

0,33

0,68

0,65

0,39

0,17

0,13

0,66

0,94

0,87

0,23

-0,23

0,14

-0,24

0,00

-0,36

-0,24

0,19

0,11

-0,14

0,12

-0,03

-0,16

0,44

0,68

0,39

0,99

0,21

0,39

0,51

0,72

0,64

0,70

0,93

0,58

-0,24

0,06

-0,11

0,00

-0,01

0,77*

-0,16

-0,11

-0,13

-0,21

0,38

0,30

p=

0,43

0,86

0,71

0,99

0,98

0,00

0,58

0,71

0,66

0,48

0,23

0,29

Índice de Apgar no 1º minuto

0,43

0,31

-0,06

0,32

0,15

0,29

-0,07

0,26

0,32

-0,34

-0,14

-0,22

p=

0,14

0,33

0,84

0,28

0,67

0,34

0,82

0,47

0,27

0,25

0,66

0,45

p=
Peso da gestante
p=
IMC pré gestacional
p=
Ganho de peso na gestação
p=
Peso da placenta
p=
Eficiência placentária
p=
Idade gestacional
p=
Peso ao nascer
p=
Comprimento ao nascer
p=
Perímetro cefálico ao nascer

*indica correlações significativas entre variáveis, após teste de Correlação de Pearson.
.
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8. DISCUSSÃO
O estado de inflamação crônica de baixo grau, induzido pela obesidade, tem sido
apontado como um dos principais fatores responsáveis pelos resultados obstétricos
indesejáveis em gestantes obesas (AYE et al., 2014; SEGOVIA et al., 2014). Há dados que
apontam, entretanto, que alterações nos teores de citocinas do plasma materno não refletem
modificações similares na circulação fetal (PANTHAM; AYE; POWELL, 2015). Assim, os
prejuízos no desenvolvimento intrauterino, mais frequentemente encontrados em gestações
complicadas pela obesidade, estariam associados ao impacto da inflamação exacerbada na
função placentária, e não à exposição do feto ao excesso de fatores inflamatórios (AYE et al.,
2014). Neste contexto, o transporte de AG representa importante função da placenta passível
de ser afetada (ARAÚJO et al., 2013; LAGER et al., 2011), implicando em prejuízos do
desenvolvimento fetal, incluindo na formação do sistema nervoso central (KABARAN,
BESLER, 2015; HARRIS, 2015).
Neste estudo, portanto, buscamos investigar se a obesidade promove alterações no
conteúdo de citocinas em compartimentos materno e fetais, comprometendo a expressão de
proteínas transportadoras de AG e, possivelmente, os desfechos obstétricos. Assim, avaliamos
o conteúdo das citocinas IL1β, IL6, IL10 e TNF-α, em diferentes compartimentos biológicos
materno-fetais, de gestantes com e sem obesidade pré-gestacional. Adicionalmente,
quantificamos e avaliamos a expressão de RNAm das proteínas transportadoras de AG, FABP
1 e 3, FAT/CD36, FATP 1, 2 e 4 em homogenato de placenta destas gestantes, correlacionado
estes resultados com o conteúdo das citocinas identificado no plasma materno, plasma do
cordão umbilical e tecido placentário. Avaliamos, ainda, a existência de correlações entre os
teores das citocinas e das proteínas transportadoras investigadas com variáveis maternas, do
parto e do recém-nascido.
Identificamos menor conteúdo de IL1β, assim como expressão proteica mais reduzida
do transportador FABP1, na placenta das gestantes obesas, comparadas às eutróficas. Achado
relevante adicional indicou que o teor de citocinas do plasma materno do primeiro trimestre se
correlacionou positivamente com a expressão proteica de diferentes transportadores de AG,
sugerindo que o período inicial da gestação pode ser crítico para regulação da síntese destas
proteínas. Adicionalmente, a verificação de correlação positiva entre a expressão de FABP1 e
a eficiência placentária, é sugestiva de que a atividade da placenta pode ser comprometida
entre gestantes obesas, considerando que este transportador apresentou expressão diminuída
neste grupo. Não foi possível identificar, entretanto, repercussão destes possíveis
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comprometimentos da atividade placentária sobre as variáveis concernentes à gestante e ao
recém-nascido avaliadas.
Exceto quando consideradas as variáveis peso da gestante e IMC pré-gestacional, que
distinguem os grupos constituídos para o presente estudo, GE e GO, todas as demais
características antropométricas, sociodemográficas e relativas aos antecedentes obstétricos,
referentes à casuística investigada, se mostraram similares. Ambos os locais de captação e
acompanhamento pré-natal destas gestantes, constituem Unidades de atendimento do Sistema
Unificado de Saúde (SUS) do Município do Rio de Janeiro, já tendo sido referido que
atendem clientela com perfil sociodemográfico equivalente (SARAIVA, 2017). Ademais, esta
similaridade entre os grupos representa fator que favorece sua comparabilidade, minimizando
possíveis confundidores (ROTHMAN; GREENLAND; LASH, 2016).
A obesidade materna tem sido considerada condição capaz de interferir negativamente
nos desfechos obstétricos, estando associada à prematuridade e partos cesáreas mais
frequentes, maior propensão ao desenvolvimento de DMG e hipertensão gestacional, entre
outras complicações (BERGLUND, 2016; CNATTINGIUS et al., 2013; ATHUKORALA et
al., 2010). Adicionalmente, o excesso de tecido adiposo acumulado no organismo materno
pode conduzir à disfunção placentária, comprometendo a eficiência deste tecido, repercutindo
sobre o peso do recém-nascido (WALLACE, J. M.; HORGAN, G.W.; BHATTACHARYA,
2012; FOWDEN et al., 2009). No presente estudo, entretanto, não foi possível identificar
efeitos desta natureza, que pudessem ser atribuídos à obesidade pré-gestacional.
Nenhuma diferença significativa foi identificada entre os grupos GO e GE, quando
considerados os parâmetros relativos à idade gestacional ao nascer, peso e eficiência da
placenta, peso, comprimento e perímetro cefálico ao nascer, e respectivas categorizações
segundo a idade gestacional, bem como índices de Apgar no primeiro e quinto minutos.
Adicionalmente, também não foram diferentes as frequências de intercorrências durante a
gestação, incluindo infecção urinária, DMG e síndromes hipertensivas, assim como o ganho
de peso total durante a gestação e tipo de parto.
Saraiva (2017) em seu estudo, cujo universo amostral contemplou o grupo de
mulheres investigadas na presente tese, sugeriu que a qualidade do atendimento pré-natal
prestado às gestantes pode ter favorecido a observância de resultados obstétricos positivos. A
autora constatou que todas as gestantes cumpriram o calendário mínimo de consultas de
assistência pré-natal, preconizado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2000), de modo que o
número de consultas realizadas, em ambos os grupos, não foi inferior a seis. Saraiva refere,
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ainda, que a assistência nutricional durante o pré-natal constitui estratégia efetiva associada a
resultados obstétricos favoráveis, incluindo a adequação do peso entre recém-nascidos,
conforme indicam outros achados na literatura científica (SANTOS et al., 2013).
De outro modo, Crane e colaboradores (2009) demonstraram menor frequência de
resultados obstétricos adversos quando, durante a gestação, mulheres obesas ganharam peso
insuficiente ou nos limites dos valores recomendados. Adicionalmente, Flick e colaboradores
(2010) encontraram frequências mais elevadas de partos prematuros, de partos cesáreas,
macrossomia e baixo peso ao nascer, entre gestantes com IMC superior a 35, comparadas
àquelas com IMC entre 30 e 35. Em nosso estudo, 71,5 % das gestantes obesas apresentaram
ganho de peso total na gestação classificado adequado ou insuficiente, e valores médios para
esta variável que tenderam a ser mais reduzidos que o observado no grupo GE (7,2 ± 7,0 vs
13,4 ± 3,9, respectivamente, p=0,06). Ademais, o IMC pré-gestacional médio das gestantes
GO foi igual a 33,9 ± 2,25. Assim, também é possível supor influência destes achados sobre o
perfil favorável dos desfechos obstétricos verificado entre estas gestantes.
Ressalta-se, ainda, o fato de que 71,4% dos recém-nascidos do grupo GO pertencem
ao sexo feminino. Atribui-se a este gênero, maior capacidade de compensar variações no
ambiente intrauterino, sendo menos vulneráveis às alterações deste meio, comparados aos
fetos masculinos (BRASS; HANSON; O'TIERNEY-GINN, 2013).
Alterações na produção de citocinas são próprias da gestação, sendo necessárias para
implantação do embrião, impedir a rejeição do concepto, inicializar o trabalho de parto e
reduzir a susceptibilidade aos agentes infecciosos (KRAUS et al., 2010). A placenta exerce
efeito regulador fundamental sobre estas alterações, produzindo, além de citocinas, hormônios
imunomoduladores (RUSTERHOLZ; HAHN; HOLZGREVE, 2007). Excessivo acúmulo de
TA também tem sido associado às modificações na produção de citocinas, priorizando àquelas
com ação pró-inflamatória, como IL-1, IL-6 e TNF-α. Diferentes fatores podem estar
envolvidos neste processo, como o aumento da liberação de adipocinas, capazes de estimular
monócitos, macrófagos e neutrófilos, reconhecidamente relacionados à atividade inflamatória
do organismo (MRAZ; HALUZIK, 2014). Já foi reconhecido existir plausibilidade na
suposição de que, nas gestações com obesidade associada, o padrão de produção de citocinas
pode estar alterado e relacionado à insuficiência placentária e, possivelmente, ao estresse
fetal, sendo, portanto, capaz de comprometer os desfechos obstétricos (SEGOVIA et al.,
2014; BRIANA; MALAMITSI-PUCHNER, 2009; LEPERCQ et al., 2003). Entretanto, as
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investigações acerca da associação entre essas duas condições – gestação e obesidade – têm
revelado resultados conflitantes (PANTHAM; AYE; POWELL, 2015).
Neste contexto, buscando testar a hipótese de que os teores de citocinas em
compartimentos materno-fetais estariam alterados em gestantes obesas, frente àquelas sem
excesso de adiposidade, quantificamos as citocinas IL1β, IL6, IL10 e TNF-α no plasma
materno, do primeiro e terceiro trimestres da gestação, plasma do cordão umbilical e extrato
proteico de tecido placentário das gestantes GO e GE.
A busca em bases eletrônicas indexadas revelou grande variabilidade entre resultados
concernentes aos teores das diferentes citocinas, também investigadas em nosso estudo, nos
distintos compartimentos materno-fetais, de gestantes eutróficas e obesas (ZEMBALASZCZERBA et al., 2017; CHRISTIAN; PORTER, 2014; FRIIS et al., 2013; FARAH et al.,
2012; ROBERTS et al., 2011; CATALANO et al., 2009; CHALLIER et al., 2008;
STEWART et al., 2007 – APÊNDICE A).
Diferentes fatores podem justificar a amplitude das variações observadas. São
reconhecidos distintos moduladores da produção de citocinas, incluindo a distribuição da
gordura corporal (OZIAS et al., 2015) e a idade (EICHINGER et al., 2017), além de
nutrientes, como os AG n-3 (BOUTROS et al., 2010) e a vitamina D (SVENSSON; NEBEL;
NILSSON, 2016). Adicionalmente, a produção de citocinas também é, parcialmente,
determinada geneticamente (LI et al., 2016b). Assim, são esperadas variações interindividuais
significativas no conteúdo destes compostos. De outro modo, especificidades metodológicas,
características de cada estudo, acabam estabelecendo dificuldades de comparação entre
valores. Neste contexto, a ocasião em que as amostras biológicas são coletadas, os métodos
analíticos empregados e, ainda, a própria forma de expressão dos resultados encontrados,
incluindo médias, medianas, intervalos interquartis, entre outras medidas, representam alguns
dos elementos confundidores, capazes de produzir resultados nem sempre passíveis de
comparação. Assim, não foi possível reconhecer similaridade, ou não, entre o perfil de
distribuição de citocinas, em diferentes compartimentos materno-fetais, das gestantes GE e
GO, com o de gestantes investigadas por outros grupos de pesquisa.
Por outro lado, considerados os teores das citocinas em ambos os grupos, em nosso
estudo, entre todos os resultados, somente as diferenças nos valores correspondentes à IL1β,
no tecido placentário, alcançaram significância estatística. Contrariando expectativas, dado o
caráter pró-inflamatório desta citocina (SIMS; SMITH, 2010), nas gestantes eutróficas, o
conteúdo de IL1β foi superior ao verificado no grupo GO.
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Signorelli e colaboradores (2011) verificaram menor atividade autofágica em
placentas obtidas após partos vaginais, comparadas àquelas provenientes de partos cesáreas. A
autofagia celular limita a produção de IL1β via inflamassoma, complexo proteico intracelular
que atua na regulação de células do sistema imune (BRICKLE et al., 2015). A associação do
trabalho de parto ao aumento das concentrações desta citocina, em membranas placentárias, já
foi confirmada por outros autores (BOWEN et al., 2002; ELLIOTT et al., 2001). Em nosso
estudo, observamos maior frequência de partos vaginais no grupo GE (50%) que no GO
(14%). Ainda que esta diferença não tenha alcançado significância estatística, é possível supor
ocorrência de menor atividade autofágica e, portanto, produção aumentada de IL1β, nas
placentas das gestantes eutróficas, comparadas àquelas com obesidade pré-gestacional. Cabe
ressaltar, entretanto, que Challier e colaboradores (2008), em estudo que incluiu,
exclusivamente, placentas de gestantes submetidas a partos cesáreas, encontraram maior teor
de IL1β no grupo de obesas quando comparado ao de gestantes eutróficas.
Corroborando com nossos achados, outros autores também não encontraram
diferenças no conteúdo de IL1β, quantificado no plasma de gestantes obesas e eutróficas,
tanto no início (CHRISTIAN; PORTER, 2014) quanto ao final (FARAH et al., 2012;
ROBERTS et al., 2011) da gestação. Do mesmo modo, o conteúdo plasmático de IL10 em
gestantes também parece não ser influenciado pela obesidade materna (FRIIS et al., 2013;
STEWART et al., 2007). Por outro lado, não são consensuais os resultados referentes aos
teores circulantes de IL6 em gestantes obesas e eutróficas. Há referências de que o conteúdo
plasmático desta citocina em gestantes obesas é superior ao verificado entre eutróficas, tanto
no primeiro (CHRISTIAN; PORTER, 2014; STEWART et al., 2007), quanto no terceiro
(ROBERTS et al., 2011; CATALANO et al., 2009; CHALLIER et al., 2008; RAMSAY et al.,
2002) trimestre gestacional. Outros autores, entretanto, assim como em nosso estudo, também
não identificaram diferenças, quando avaliaram as concentrações plasmáticas de IL6 de
gestantes obesas e eutróficas, tanto no primeiro (KAC et al., 2011), quanto no terceiro
(ZEMBALA-SZCZERBA et al., 2017; FRIIS et al., 2013; FARAH et al, 2012) trimestre da
gestação. A maior parte dos estudos que investigou o conteúdo circulante materno de TNF-α,
em gestantes com e sem obesidade, concordando com nossos resultados, também não
encontrou diferenças entre os grupos, independentemente do período gestacional considerado
(ZEMBALA-SZCZERBA et al., 2017; FARAH et al, 2012; KAC et al., 2011; CATALANO
et al., 2009; STEWART et al., 2007). Christian e Porter (2014), entretanto, verificaram
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maiores concentrações séricas desta citocina entre gestantes obesas, nos três trimestres
gestacionais, quando estas mulheres foram comparadas às eutróficas.
Dados relativos aos teores de citocinas no plasma do cordão umbilical e no tecido
placentário são muito mais escassos. Aye e colaboradores (2014) avaliaram a correlação entre
o IMC materno e o conteúdo de IL1β, IL6 e TNF-α no plasma do cordão umbilical e não
encontraram valores estatisticamente significativos. Challier e colaboradores (2008)
encontraram maior teor de TNF-α e IL6 na placenta de obesas, quando comparadas as de
mulheres eutróficas. Neste contexto, nossos achados pretendem contribuir para ampliar as
informações relacionadas a este tema.
Cabe ressaltar que, conforme mencionado anteriormente, particularidades dos
desenhos dos estudos podem constituir confundidores capazes de contribuir para o conflito de
resultados. No contexto dos achados relatados, foi possível identificar questões desta
natureza, incluindo, reunião de gestantes com distintos graus de obesidade em um mesmo
grupo (CHRISTIAN; PORTER, 2014; CATALANO et al., 2009; CHALLIER et al., 2008;
STEWART et al., 2007); reunião de gestantes com sobrepeso e obesidade em um mesmo
grupo (AYE et al., 2014); não identificação do tipo de parto (CHRISTIAN; PORTER, 2014;
FRIIS et al., 2013; KAC et al., 2011), inclusão de dados relativos às gestantes que realizaram
parto vaginal ou cesárea (ZEMBALA-SZCZERBA et al., 2017; FARAH et al, 2012;
STEWART et al., 2007) ou dados exclusivamente relativos às gestantes que realizaram parto
cesárea (AYE et al., 2014; ROBERTS et al., 2011; CATALANO et al., 2009; CHALLIER et
al., 2008); inclusão de fumantes (FRIIS et al., 2013; RAMSAY et al., 2002); frequências
variáveis de DMG, pré-eclâmpsia e outras complicações obstétricas entre as gestantes
investigadas; entre outros.
Pouco se sabe a respeito da variação nos teores de citocinas ao longo da gestação
(PANTHAM; AYE; POWELL, 2015). No presente estudo, TNF-α foi a única citocina cujos
conteúdos circulantes maternos, no primeiro e terceiro trimestres, apresentaram correlação
significativa positiva. Ainda em relação a esta citocina, merece destaque a correlação positiva
entre seu teor no plasma materno no último trimestre gestacional e àquele encontrado no
tecido placentário. Uma vez que concentrações aumentadas de TNF-α estão associadas a
desordens obstétricas, como aborto recorrente e pré-eclâmpsia (ALIJOTAS-REIG et al,
2016), o monitoramento do conteúdo plasmático desta citocina pode ser útil para identificação
de gestantes susceptíveis aos referidos desfechos obstétricos.
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Há referências acerca da existência de pouca (ZARETSKY et al., 2004) ou nenhuma
(AALTONEN et al., 2005) transferência materno-fetal de citocinas pró-inflamatórias através
da placenta. Segundo Pantham, Aye e Powell (2015), a placenta seria sensível aos teores de
citocinas na circulação materna, respondendo de maneira compensatória, de modo a manter o
equilíbrio destes sinalizadores inflamatórios, necessário para o sucesso da gestação.
Corroborando com esta hipótese, Atègbo e colaboradores (2006) identificaram maiores
concentrações de IL6, IL10 e TNF-α no plasma materno, e menores no plasma do cordão, no
grupo de mulheres com DMG comparado ao grupo de gestantes saudáveis. Adicionalmente,
Aye e colaboradores (2014) observaram maior teor de TNF-α no plasma de gestantes obesas,
quando comparadas às eutróficas, embora, no plasma do cordão umbilical, o conteúdo desta
citocina foi semelhante em ambos os grupos. De fato, em nosso estudo, foram encontradas
correlações entre as concentrações de citocinas no tecido placentário e no plasma materno do
primeiro e terceiro trimestres. De outro modo, nenhuma correlação significativa foi
identificada entre os conteúdos de citocinas no plasma do primeiro trimestre e no plasma do
cordão umbilical, sugerindo que os teores destas proteínas na circulação fetal não refletem
àqueles encontrados na circulação materna. Entretanto, o teor de TNF-α do plasma materno
do terceiro trimestre correlacionou-se com o conteúdo de IL1β do plasma do cordão
umbilical, contrariando a hipótese aventada.
Alterações nos teores de citocinas durante a gestação estão associadas a resultados
materno-fetais indesejáveis (MOBINI et al., 2016; SAITO et al., 2010). Neste estudo,
conforme discutido anteriormente, somente o conteúdo de IL1β na placenta de gestantes
eutróficas foi reconhecido mais elevado do que o conteúdo correspondente entre as gestantes
obesas. Ademais, não foram identificadas diferenças relativas aos desfechos obstétricos
tampouco àqueles relacionados ao concepto, quando comparados os grupos GE e GO. Apesar
de estes achados, buscamos identificar possíveis correlações entre as concentrações de IL1β,
IL6, IL10 e TNF-α do plasma materno, plasma do cordão umbilical e tecido placentário e
variáveis maternas, do recém-nascido e do parto, considerado o conjunto de sujeitos
investigado.
Consoante aos achados relativos aos maiores teores de IL1β na placenta do grupo GE,
foi verificada correlação negativa entre o conteúdo desta citocina neste compartimento
materno-fetal e o peso materno bem como o IMC pré-gestacional. Conforme referido
anteriormente, é possível que a maior frequência de partos vaginais, no grupo caracterizado
por valores mais reduzidos de ambas as variáveis, justifique estes resultados.
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O ganho de peso total na gestação correlacionou-se positivamente com o teor de IL6
no plasma do primeiro trimestre. Embora o teste estatístico empregado não permita
estabelecer relação de causalidade, é possível especular que o conteúdo circulante materno de
IL6, durante o período inicial da gestação, seja capaz de promover o ganho de peso da
gestante. O reconhecimento do papel desta interleucina no metabolismo lipídico e no balanço
energético (POPKO; GORSKA; DEMKOW, 2010) sustenta esta hipótese.
Correlação positiva adicional foi verificada entre o teor de IL1β no plasma materno do
primeiro trimestre e o peso ao nascer. Aye, Jansson e Powell (2013) descreveram efeito
indutor da IL1β sobre o Sistema L de transporte de aminoácidos em trofoblastos de placentas
a termo, sendo reconhecido o papel determinante destes nutrientes para o crescimento fetal
(VAUGHAN et al., 2017). Entretanto, também foi demonstrado que esta interleucina impede
a ativação do Sistema A de transporte de aminoácidos, mediado por insulina, em trofoblastos,
sugerindo efeito negativo sobre a transferência placentária desse nutriente (AYE; JANSSON;
POWELL, 2013). Investigações adicionais permanecem sendo necessárias de modo a elucidar
o papel da IL1β na regulação da transferência materno-fetal de nutrientes.
O conteúdo de IL6 no cordão umbilical também se correlacionou positivamente com o
comprimento ao nascer. Há referências acerca da ação desta interleucina relacionada ao
estímulo da captação de AG em trofoblastos (LAGER et al., 2011) e do Sistema A de
transporte de aminoácidos (JONES; JHANSON; POWELL, 2009). Assim, é possível supor
que IL6 aumente a transferência materno-fetal de ambos estes nutrientes, possibilitando a
obtenção de maior quantidade de substratos para o crescimento fetal (LAGER et al., 2011).
Entretanto, também há dados que apontam para existência de associação inversa entre
concentrações de IL6 no plasma materno e redução do crescimento fetal e, ainda, que a
exposição ao IL6 suprime o crescimento ósseo, diretamente na placa epifisária
(FERNANDEZ-VOJVODICH et al., 2013).
O índice de Apgar consiste na avaliação de cinco características que refletem a
vitalidade do recém-nascido, incluindo frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus
muscular, cor da pele e irritabilidade reflexa (SIDDIQUI et al., 2017). No presente estudo,
verificamos correlação negativa entre o índice de Apgar, avaliado no primeiro minuto de vida,
e os teores de IL6 no plasma materno do terceiro trimestre, e de TNF-α, no tecido placentário.
Wang e colaboradores (2016), estudando gestantes com ruptura prematura de membranas
ovulares, encontraram teores elevados de IL6 circulantes no sangue materno, por ocasião do
parto, entre as gestantes cujos recém-nascidos apresentaram índice de Apgar menor que sete,
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comparadas àquelas cujos conceptos apresentaram escore maior que oito. Estes achados
sustentam a hipótese da existência de associação inversa entre os teores desta citocina e o
índice de Apgar. Não foram identificados outros estudos que tenham mostrado associação
entre o conteúdo de TNF-α no tecido placentário e esta variável do recém-nascido.
Esses resultados, somados àqueles que indicam que a transferência de citocinas é
regulada pela placenta, permitem supor que a interferência destes mediadores inflamatórios
nos desfechos gestacionais guarda relação com alterações nas funções placentárias, como o
transporte de nutrientes (AYE et al., 2014).
Neste contexto, buscamos testar a hipótese de que a expressão placentária de
translocadores, transportadores e ligantes de ácidos graxos estaria alterada em gestantes
obesas, entretanto, não foram identificadas diferenças significativas na expressão proteica,
tampouco no conteúdo de RNAm de FABP3, FAT, FATP1, FATP2 e FATP4 entre GE e GO,
assim como a expressão de RNAm de FABP1 também não foi diferente entre estes dois
grupos.
Brett e colaboradores (2016) também não encontraram diferenças na expressão de
RNAm de nenhum transportador de nutrientes, incluindo FABP3, FATP2 e FATP4, quando
analisaram, por meio de qPCR, homogenatos de tecido placentário de gestantes canadenses
eutróficas e obesas sem comorbidades. Os autores atribuíram estes resultados ao critério de
elegibilidade das mulheres obesas, cujo perfil metabólico, na ausência de doenças crônicas
associadas, possivelmente não estaria comprometido ao ponto de implicar em prejuízos sobre
a expressão daqueles transportadores. No presente estudo, também não foram incluídas
gestantes com comorbidades, tampouco mulheres com IMC pré-gestacional igual ou superior
a 40, classificadas com obesidade grau 3. Assim, é possível supor que a magnitude das
alterações metabólicas, entre as gestantes obesas no nosso estudo, também não foi capaz de
produzir efeitos sobre os transportadores lipídicos investigados.
De outro modo, a expressão proteica de FABP1 foi significativamente mais reduzida
no grupo GO, embora o valor, também inferior ao grupo GE, relativo à expressão de RNAm
desta proteína de ligação de AG, não tenha alcançado significância estatística. Dubé e
colaboradores (2012) observaram, igualmente, menor expressão proteica de FABP1 e, ainda,
de seu respectivo RNAm, na placenta de obesas, quando comparadas às eutróficas.
Recentemente, Tian e colaboradores (2017), em modelo animal, também observaram redução
da expressão proteica e de RNAm de FABP1 em placenta de suínas obesas, quando
comparadas às eutróficas.
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A presença destas proteínas citoplasmáticas, ligantes de AG na placenta, é
reconhecidamente essencial, uma vez que estão envolvidas com o transporte destas moléculas
lipídicas para diferentes sítios celulares. Assim, o transporte de AG até o núcleo celular,
permite sua interação com fatores de transcrição; nas mitocôndrias, podem ser beta-oxidados;
em outras regiões celulares, podem formar eicosanoides, fosfolipídios, lipoproteínas ou
corpúsculos lipídicos e, quando direcionados para membrana basal, podem ser transferidos
para a circulação fetal (CETIN et al., 2012). Por isso, é possível supor que menor conteúdo
desta proteína de ligação de AG pode prejudicar o transporte citoplasmático de AG, afetando
o metabolismo do sinciciotrofoblasto e reduzindo a transferência destes nutrientes para o feto.
Repercussões negativas no desenvolvimento fetal, associadas à obesidade materna, poderiam
ser decorrentes, portanto, da redução no conteúdo destas proteínas citoplasmáticas
placentárias.
Assim, disponibilidade mais reduzida de FABP1, podendo comprometer a
esterificação de AG (BIRON-SHENTAL et al., 2007), é capaz de diminuir a capacidade de
armazenamento destas moléculas lipídicas, cujo excesso está associado ao estresse oxidativo
no tecido placentário (DUBÉ et al., 2012). Já foi descrito que acúmulo de ROS provoca
prejuízo funcional das mitocôndrias da placenta (HASTIE; LAPPAS, 2014; MELE et al.,
2014). Adicionalmente, é possível supor que, menor disponibilidade de AG nesta organela,
também consequente ao transporte prejudicado destes lipídios, pode diminuir a produção de
energia, afetando a função placentária.
De outro modo, menor conteúdo de FABP1, prejudicando o suprimento de AG para o
feto, poderia constituir mecanismo adaptativo, capaz de minimizar o risco de macrossomia,
justificando a semelhança observada nos valores de peso ao nascer entre filhos de mulheres
com e sem obesidade gestacional (DUBÉ et al., 2012).
Na medida em que outros membros da família FABP também constituem
transportadores citoplasmáticos de AG, poder-se-ia supor compensação da redução de
FABP1. Entretanto, em nosso estudo, a expressão proteica e de RNAm de FABP3 na placenta
não foi diferente entre GO em GE. Brass, Hanson e O’Tierney-Ginn (2013), estudando
gestantes eutróficas e obesas sem comorbidades também não encontraram diferenças na
expressão de RNAm de FABP3 entre ambos os grupos investigados, enquanto Dubé e
colaboradores (2012) observaram redução na expressão proteica desta isoforma do
transportador na placenta de gestantes obesas, comparadas às eutróficas. Assim, considerando
a particular importância da FABP1 para o metabolismo de AGPICL na placenta,
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relacionando-se especialmente com a transferência materno-fetal destes AG de cadeia longa
(SCHROEDER et al., 2016), a avaliação de possível comprometimento do suprimento fetal
destes AG, afetando seu conteúdo no sangue do cordão umbilical do grupo GO, em nosso
estudo, merece ser investigada.
No presente estudo, também não encontramos diferenças na expressão proteica e de
RNAm de FAT na placenta de gestantes GO e GE. Neste mesmo sentido, Lager e
colaboradores (2016) isolaram as membranas microvilosa e basal dos sinciciotrofoblastos de
placentas de mulheres eutróficas, com sobrepeso e obesas, sem complicações obstétricas.
Estes autores não identificaram correlação entre o IMC materno e a expressão proteica de
FAT em nenhuma das duas membranas. Por outro lado, Calabuig-Navarro e O`Tierney-Ginn
(2015) identificaram menor expressão de RNAm de FAT em placentas de gestantes obesas,
comparadas às eutróficas. Brass, Hanson e O'Tierney-Ginn (2013) encontraram resultado
similar ao destes últimos autores, porém somente no grupo de gestantes cujos filhos eram do
sexo masculino. Nos casos em que os recém-nascidos eram do sexo feminino, não foi
observada diferença significativa na expressão de FAT entre os grupos. Dubé e colaboradores
(2012) observaram, ainda, maior expressão proteica e de RNAm de FAT em placentas de
gestantes obesas quando comparadas às eutróficas. A variabilidade destes achados corrobora
o reconhecimento de que os efeitos da obesidade pré-gestacional sobre a expressão deste
transportador permanecem requisitando esclarecimentos.
Expressões proteica e de RNAm semelhantes entre GE e GO também foram
observadas para todas as isoformas de FATP investigadas. Recentemente, Segura e
colaboradores (2017) encontraram menor expressão de RNAm de FATP1 e FATP4 em
homogenatos de placentas de obesas quando comparadas às eutróficas. Dubé e colaboradores
(2012) também identificaram menor expressão de RNAm de FATP4, além de conteúdo mais
reduzido deste transportador, no tecido placentário de mulheres com IMC pré-gestacional
igual ou superior a 30, comparadas àquelas com valores dentro dos limites de adequação para
este índice. Lager e colaboradores (2016), por sua vez, identificaram maior expressão
proteica de FATP2 na membrana basal dos sinciciotrofoblastos de gestantes com IMC
elevado, incluindo mulheres obesas e com sobrepeso. Entretanto, este achado não se
confirmou na membrana microvilosa. É possível supor, portanto, que as análises em
homogenatos de tecido placentário, conforme realizadas no presente estudo, não tenham
permitido identificar diferenças na expressão de FATP2 entre os grupos GE e GO.
Considerando a importância dos transportadores da família FATP para captação e
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esterificação de AG, especialmente de AGPICL n-3 (LARQUÉ et al., 2006), reconhecemos a
necessidade da condução de estudos adicionais, visando elucidar o papel destes
transportadores nas gestações envolvendo obesidade associada.
Entre tantos achados não consensuais, relativos à expressão proteica e de RNAm
destes transportadores de AG, permanece não sendo possível compreender em que medida
estas proteínas interferem ou sofrem interferência das alterações metabólicas características
da obesidade. É possível que a falta de acordo entre resultados se deva não somente às
diferenças metodológicas, mas principalmente, às variantes genéticas de distintos grupos
populacionais, que podem interferir na expressão de proteínas transportadoras de AG
(SCHROEDER et al., 2016).
Há descrição, com base em ensaios com culturas de trofoblastos humanos, acerca do
efeito indutor de citocinas sobre o sistema de transporte de nutrientes (AYE; JANSSON;
POWELL, 2015), incluindo ação da IL6, promovendo aumento da captação de AG (LAGER
et al., 2011). Neste contexto, buscamos avaliar a existência de correlações entre a expressão
placentária dos transportadores de AG e o conteúdo de citocinas do plasma materno e do
cordão umbilical bem como do tecido placentário das gestantes obesas e eutróficas,
investigadas no presente estudo.
O conteúdo de IL6 no plasma do primeiro trimestre da gestação apresentou correlação
positiva com a expressão proteica de FABP1, FABP3 e FATP2. Adicionalmente, os teores de
IL10 e de TNF-α, nas amostras de plasma obtidas neste período, também mostraram
correlação positiva com a expressão proteica de FAT e a expressão de RNAm de FABP3,
respectivamente. Estes achados são sugestivos de que as concentrações circulantes maternas
de citocinas, no período inicial da gestação, podem ser críticas para determinar as quantidades
destes transportadores na placenta. Adicionalmente, poder-se-ia supor que, a medida que o
tecido placentário alcança maturidade, o conteúdo proteico destes transportadores não
responde mais aos estímulos decorrentes destas citocinas. Esta hipótese justificaria os
resultados obtidos por Lager e colaboradores (2011), que não observaram efeito da IL6 sobre
a expressão proteica de FABP1 e FATP4, em cultura de trofoblastos isolados de placentas a
termo. De qualquer forma, mecanismo distinto deve justificar a correlação negativa entre o
teor de TNF-α no tecido placentário e a expressão de FATP4, também verificada em nosso
estudo.
Nenhuma correlação significativa foi identificada entre os teores das citocinas do
sangue do cordão umbilical e o conteúdo proteico e a expressão de RNAm de transportadores
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placentários de AG, sugerindo não existir efeito modulador das citocinas presentes na
circulação fetal sobre a quantidade daqueles transportadores na placenta. Não foram
localizados outros estudos que tenham testado correlações entre as concentrações de citocinas
em compartimentos materno-fetais e a expressão de transportadores placentários de AG, de
modo que a ampliação da discussão destes achados requer investigações adicionais.
Considerados os resultados relativos às correlações entre a expressão proteica e de
RNAm dos transportadores de AG e variáveis maternas, do recém-nascido e do parto,
identificamos correlações negativas entre a expressão proteica de FABP1, peso e IMC prégestacional. Uma vez que a expressão deste transportador foi significativamente diferente
entre gestantes eutróficas e obesas, havia expectativa de confirmação da existência destas
correlações. Verificamos, ainda, correlação positiva entre a expressão proteica de FABP1 e
FABP3 e o ganho de peso total na gestação, além de forte correlação positiva entre a
expressão proteica destes transportadores e a eficiência placentária.
Reunidos, estes achados sugerem que, não somente o IMC pré-gestacional, mas
também o ganho de peso durante a gestação, ao exercerem efeitos, possivelmente capazes de
modular a expressão de transportadores da família FABP, influenciam a eficiência
placentária. Assim, gestantes com IMC mais elevado, apresentariam menor expressão de
FABP1 e menor eficiência placentária, podendo resultar em acúmulo de AG na placenta e
redução da transferência materno-fetal destes nutrientes. Por outro lado, quanto maior o ganho
de peso durante a gestação, maiores quantidades daqueles transportadores estariam
disponíveis na placenta, produzindo efeitos positivos sobre a eficiência placentária.
Entretanto, são reconhecidos os efeitos adversos do ganho de peso excessivo ou
insuficiente na gestação, tanto para mãe, quanto para o concepto (GOLDSTEIN et al., 2017).
Buscando melhor compreensão destes achados, analisamos a correlação entre ganho de peso
gestacional e a expressão de FABP1 e FABP3, separadamente, de acordo com a classificação
do IMC pré-gestacional. Estas correlações foram mantidas, inclusive mais fortemente,
somente para o grupo GE (0,86, p=0,01 e 0,97, p=0,001, respectivamente). Assim, parece que
o ganho de peso gestacional constitui fator capaz de interferir somente na expressão de
carreadores citoplasmáticos de AG da placenta de gestantes eutróficas, mas não de obesas.
Conforme sugerido anteriormente, redução da expressão de FABP em placentas de
gestantes obesas, comparadas àquelas de mulheres eutróficas, pode constituir mecanismo
capaz de reduzir riscos de ganho de peso excessivo para o feto. Ademais, o fato de não ter
sido identificada correlação entre a expressão das isoformas 1 e 3 destes transportadores e o
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ganho de peso de gestantes obesas, também sugere recurso de proteção para que não haja
excesso de transferência de nutrientes para o concepto destas gestantes, ainda que elas
adquiram elevada massa corporal durante a gestação. Por outro lado, também é possível que
esses achados sejam reflexos de prejuízos na regulação dessas proteínas transportadoras,
causados pelas alterações metabólicas associadas à obesidade ou ao ganho de peso
inadequado, e representem fator promotor de desfechos negativos para o concepto.
Não foram

identificadas

correlações

significativas

entre a

expressão dos

transportadores investigados neste estudo e parâmetros do recém-nascido, incluindo idade
gestacional, peso e comprimento ao nascer e índice de Apgar no primeiro minuto. Dubé e
colaboradores (2012) também não observaram associações significativas entre a expressão
proteica ou de RNAm de FABP1, FABP3, FAT e FATP4 com idade gestacional e peso ao
nascer, tampouco com perímetro cefálico. No presente estudo, entretanto, esta última variável,
que reflete o desenvolvimento do sistema nervoso central (HARRIS, 2015), apresentou
correlação positiva significativa com a expressão de RNAm de FATP4.
É reconhecida a essencialidade do DHA, em processos relacionados à formação do
tecido cerebral, durante o período embrionário (DUTTAROY, 2017). Por outro lado, já foi
sugerido que FATP4 têm ação fundamental na transferência materno-fetal deste AGPICL n-3,
existindo dados apontando correlação positiva entre a expressão placentária de RNAm do
referido transportador de AG e a concentração de DHA no cordão umbilical (LARQUÉ et al.,
2006). Adicionalmente, também foi demonstrada associação entre a expressão proteica de
FATP4 na placenta e a concentração de liso-fosfolipídios neste tecido, considerados os
principais carreadores de DHA para incorporação no cérebro (PRIETO-SANCHÉZ et al.,
2017). Neste contexto, nossos resultados parecem constituir mais um indício da importância
deste transportador no desenvolvimento do sistema nervoso central durante o período
intrauterino. Entretanto, neste estudo não foi identificada associação entre a expressão
proteica de FATP4 e perímetro cefálico, possivelmente porque a síntese do transportador
varia ao longo da gestação, de maneira distinta da sua expressão gênica (BRASS; HANSON;
O’TIERNEY-GINN, 2013). Considerando que somente placentas a termo foram analisadas,
não foi possível observar correlação entre essas variáveis em outros períodos da gestação.
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9. CONCLUSÃO

Contrariando nossa expectativa, no presente estudo, não foi identificada diferença
significativa entre os teores de citocinas dos grupos GE e GO nos diferentes compartimentos
maternos-fetais, exceto para a IL1β, cujo maior conteúdo no tecido placentário das gestantes
eutróficas pode ter sido decorrente da frequência mais elevada de partos vaginais neste grupo.
Entretanto, as correlações significativas verificadas entre concentrações de citocinas
circulantes maternas, no primeiro trimestre de gestação, e a expressão proteica de
transportadores de AG no tecido placentário, sustentam a hipótese do envolvimento daqueles
marcadores inflamatórios na regulação do conteúdo destes transportadores. Adicionalmente,
as correlações, também significativas, reconhecidas entre o teor de citocinas e os parâmetros
antropométricos dos recém-nascidos, reforçam a importância destas proteínas, e do seu
equilíbrio, no período gestacional.
Menor conteúdo proteico de FABP1, identificado nas gestantes GO, comparadas ao
grupo GE, constitui achado sugestivo do efeito da obesidade pré-gestacional sobre estes
transportadores citoplasmáticos de AG. Uma vez que a expressão proteica deste transportador
correlacionou-se positivamente com a eficiência placentária, é possível supor que a atividade
da placenta pode ser comprometida em gestações com obesidade associada. Ademais, também
foi verificada correlação positiva entre eficiência placentária e expressão proteica de FABP1 e
FABP3 bem como entre expressão proteica de FABP1 e FABP3 e ganho de peso materno
total durante a gestação. Correlação positiva adicional foi identificada entre expressão de
RNAm de FATP4 no tecido placentário e perímetro cefálico ao nascer, sinalizando a
importância do DHA de origem materna para o desenvolvimento do sistema nervoso do
concepto.
Em conjunto, estes resultados reforçam o reconhecimento da importância do
acompanhamento nutricional, anterior à concepção, a fim de adequar o IMC materno e a
qualidade das reservas lipídicas e, durante o período gestacional, destinado a assegurar ganho
de peso materno ideal e o consumo de DHA, conduzindo aos desfechos materno-fetais
favoráveis.

88

10. DESTAQUES E LIMITAÇÕES DO ESTUDO

Reduzido tamanho amostral foi reconhecido como importante limitação dessa tese, na
medida em que este fator é capaz de comprometer o desempenho dos testes estatísticos. Por
outro lado, a homogeneidade entre os grupos investigados, bem como a obtenção de amostras
individuais de diferentes compartimentos biológicos, incluindo duas coletas de sangue em
períodos distintos da gestação contribuíram para a robustez de nossos resultados.
Reconhecemos também que as dosagens efetuadas em homogenatos de placenta não
constituíram procedimento analítico ideal. O processo de preparação do homogenato não
permite a separação de sinciciotrofoblastos, principal barreira para para transferência
materno-fetal de nutrientes, existindo outras células do tecido placentário, cujo conteúdo de
transportadores pode ter interferido em nossos resultados. Adicionalmente, a separação das
membranas basal e microvilosa dos sinciciotrofoblastos permitiria postular hipóteses mais
fidedignas, a partir dos resultados encontrados.
O conhecimento acerca da atuação das proteínas transportadoras de AG na placenta é
bastante limitado e investigações destinadas a elucidar questões desta natureza, envolvendo
gestantes brasileiras, são escassas. Ressaltamos que este é o primeiro estudo nacional que
pesquisou a relação entre os teores de citocinas no plasma materno, do primeiro e terceiro
trimestres gestacionais, plasma do cordão umbilical e tecido placentário e a expressão proteica
e de RNAm de transportadores placentários de AG, em gestantes obesas e eutróficas. Os
resultados encontrados instigam o interesse por realizar estudos adicionais, observadas as
limitações aqui mencionadas.
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Resolução no 466/2012. Conselho Nacional de Saúde.
Dados de identificação
Título do projeto: Obesidade materna e biomarcadores moleculares e inflamatórios
placentários: estudos de intervenção com óleo de peixe e probióticos
Pesquisador Responsável: Profa. Dra. Fátima Lúcia de Carvalho Sardinha
Instituição a que pertence o Pesquisador responsável: Instituto de Nutrição Josué de Castro,
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Telefones para contato: (21) 3938-6556 ou (21) 99635-5046 (Profa. Fátima).
Nome da Voluntária: _____________________________________________________
Idade:___________ anos

R.G.__________________________

Termo de Esclarecimento
As informações nesse documento são para você decidir se quer participar deste estudo,
que se chama “Obesidade materna e biomarcadores moleculares e inflamatórios placentários:
estudos de intervenção com óleo de peixe e probióticos”. Nesta pesquisa se pretende avaliar a
influência do consumo de óleo de peixe ou de probióticos (micro-organismos benéficos para o
corpo humano) sobre a saúde da mãe e do bebê.
As participantes voluntárias desse estudo serão divididas em seis grupos:
Grupo 1: Gestantes que antes da gravidez estavam dentro do peso e que durante a gravidez
receberão óleo de peixe
Grupo 2: Gestantes que antes da gravidez estavam dentro do peso e que durante a gravidez
receberão probióticos
Grupo 3: Gestantes que antes da gravidez estavam dentro do peso e que durante a gravidez
não receberão óleo de peixe nem probióticos
Grupo 4: Gestantes que antes da gravidez estavam acima do peso e que durante a gravidez
receberão óleo de peixe
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Grupo 5: Gestantes que antes da gravidez estavam acima do peso e que durante a gravidez
receberão probióticos
Grupo 6: Gestantes que antes da gravidez estavam acima do peso e que durante a gravidez
não receberão óleo de peixe nem probióticos
No primeiro dia do estudo, o pesquisador responsável informará a você qual será seu grupo.
Se você estiver no grupo que receberá óleo de peixe, você terá que tomar uma cápsula
(pequena embalagem oval de 1 a 2 cm que pode ser consumida) contendo óleo de peixe 1 vez
ao dia, junto à uma refeição até a 36ª semana (final do segundo trimestre) de gestação. Se
você estiver no grupo que receberá probiótico, você terá que tomar um 1 sachê (embalagem
parecida com um envelope) contendo probiótico, pela manhã, em jejum, até o momento do
parto.
Todas as participantes desse estudo serão acompanhadas pelo pesquisador durante a
gestação, parto e após o parto. Será realizado um questionário de informações gerais e da sua
alimentação. Essas informações incluem idade, estado civil (se você é solteira, casada ou está
morando com seu parceiro), escolaridade (a série que você parou de estudar), condições de
saneamento da moradia (se sua casa tem esgoto e água tratada), atividade profissional (se
você é dona de casa, estudante ou trabalha fora), renda familiar total (quantos salários
mínimos a sua família ganha, ao todo), número de pessoas no domicílio (quantas pessoas
moram na sua casa), cor da pele (se você classifica sua cor de pele em branca, negra ou
parda), número de gestações (quantas vezes você já ficou grávida), partos (quantas vezes você
já entrou em trabalho de parto) e abortos (se você já sofreu algum aborto e qual foi o tipo de
aborto), dentre outras. Elas serão importantes para que o grupo de pesquisa possa melhor
conhecer a sua história de vida. Para preencher esse questionário, será necessário consultar o
seu prontuário e seu cartão de pré-natal. Durante as consultas de pré-natal na Maternidade
Escola será medida a sua altura, peso e circunferência da cintura.
Serão necessárias também duas pequenas amostras do seu sangue (em quantidade
igual a 5 mL, ou 1 colher de chá, de sangue, para cada amostra), que serão coletadas no dia
que você entrar no estudo e quando completar 36 semanas de gestação; uma amostra de
sangue do cordão umbilical (em quantidade igual a 1 colher de chá de sangue, que são 5mL) e
da placenta (em quantidade igual a 2 colheres de sopa, que são 30mL), que serão coletadas
após o parto; uma pequena quantidade de colostro (seu leite nos dois primeiros dias após o
parto, na quantidade de mais ou menos 1 colher de sopa que são 5-10mL), que será coletado
durante o período de internação, logo após o parto, e de leite maduro, coletado aos 20 dias, 2 e
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3 meses após o parto, na mesma quantidade que o colostro, em datas previamente agendadas,
no consultório ou ambulatório da ME.
Riscos e benefícios relacionados à sua participação no estudo:
Tomar o óleo de peixe assim como do probiótico, durante a gestação, não traz riscos à
sua saúde, nem para a saúde do seu bebê, desde que a você siga as orientações dos
pesquisadores. Pode acontecer um pequeno desconforto ao tomar o óleo de peixe (você pode
sentir um leve gosto de peixe na boca após o consumo). Para evitar tal sintoma, pedimos que
você siga corretamente as instruções de uso dadas pelo pesquisador que irá acompanhá-la
(você será acompanhada por um pesquisador no pré-natal e poderá sempre perguntar e tirar
suas dúvidas sobre como tomar as cápsulas com óleo de peixe ou sachê com probiótico).
Os desconfortos com a retirada de sangue, como a formação de hematoma (pequena
mancha roxa e dolorida) e o risco de pegar uma doença serão mínimos, pois toda a coleta de
sangue será realizada por pessoal qualificado devidamente treinado, com limpeza e higiene,
seguindo todas as normas de segurança. O material utilizado na coleta das amostras de
sangue, placenta e leite será novo, utilizado apenas para você e depois jogado fora.
Não será retirado nenhum material de seu filho, o grupo de pesquisa vai precisar
apenas de informações sobre o peso, comprimento e perímetro (tamanho/circunferência) da
cabeça ao nascer, aos 20 dias, 2 e 3 meses após o parto. Essas informações serão vistas no
prontuário médico da unidade de saúde e/ou cartão da criança.
Os benefícios associados ao estudo só poderão ser totalmente avaliados ao final de sua
realização, no entanto, se espera a redução da inflamação na mãe e, com isso, uma melhor
quantidade de nutrientes do leite materno, com vantagens para a saúde do recém-nascido.
Todo material e informações coletadas serão utilizados apenas para esta pesquisa, e as
suas informações pessoais não serão divulgadas, pois, os resultados do estudo serão
apresentados na forma de tabelas e gráficos, não sendo possível a identificação das
participantes. Os dados científicos resultantes da pesquisa poderão ser apresentados em
congressos e publicados em revistas científicas, mas sem a identificação dos participantes.
Os seus exames e o seu prontuário somente serão avaliados pelos pesquisadores deste
estudo e pelos profissionais que farão o seu atendimento e que estarão cuidando da sua saúde,
não sendo permitido que outras pessoas vejam seus resultados. Você poderá em qualquer
momento do estudo, pedir informações e também se atualizar quanto aos resultados parciais
da pesquisa.
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Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao coordenador da pesquisa que poderá
ser encontrado nos telefones: (21) 3938-6556 (Profas. Fátima, Tatiana e Ana), (21) 981054499 (Profa. Eliane) ou (21) 99882-8307 (Profa. Márcia). Se você tiver alguma consideração
ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP) do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF) situado à Rua Rodolpho
Paulo Rocco, 255 - Cidade Universitária - Ilha do Fundão - Rio de Janeiro – RJ. Tel: (21)
3938-2789. E-mail: cep@hucff.ufrj.br.
É garantida a liberdade de querer não participar do projeto de pesquisa ou de retirar o
consentimento (deixar de participar) a qualquer momento, no caso da aceitação, sem qualquer
prejuízo apo andamento do seu tratamento na instituição. Esta pesquisa não lhe trará nenhum
custo, ou seja, você não pagará pelos exames e pelas demais avaliações. O óleo de peixe ou
probióticos serão doados pelos pesquisadores da equipe. Também não terá benefícios
financeiros relacionados à sua participação durante e ao final do estudo.
Caso ocorra algum dano pessoal resultante do estudo a Sra. terá direito ao atendimento
pelos pesquisadores ou encaminhamento na Instituição.
Você receberá uma cópia desse Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
que contém a explicação do que será feito na pesquisa e os contatos dos pesquisadores.
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Termo de Consentimento
Acredito ter sido informado a respeito das informações sobre o estudo acima citado
que li ou que foram lidas para mim.
Eu discuti com um dos membros do estudo “Obesidade materna e biomarcadores
moleculares e inflamatórios placentários: estudos de intervenção com óleo de peixe e
probióticos”, coordenado pela profª Drª Fátima Lúcia de Carvalho Sardinha, sobre a minha
decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os objetivos do estudo,
as etapas a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de
esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação não gera despesas
para mim e que tenho garantia de acesso a tratamento hospitalar quando necessário.
Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu
consentimento a qualquer momento, sem penalidades ou prejuízos e sem a perda de
atendimento nesta Instituição ou de qualquer benefício que eu possa ter. Eu receberei uma
cópia desse Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e a outra ficará com o
pesquisador responsável por essa pesquisa. Além disso, estou ciente de que eu (ou meu
representante legal) e o pesquisador responsável deveremos rubricar todas as folhas desse
TCLE e assinar na ultima folha.
Data: ____/____/____

__________________________________________________________________________
Nome do Sujeito da Pesquisa

__________________________________________________________________________
Assinatura do Sujeito da Pesquisa

Data: ____/____/____

__________________________________________________________________________
Nome do Pesquisador Responsável

__________________________________________________________________________
Assinatura do Pesquisador Responsável
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Participante:

Obesidade materna e biomarcadores moleculares e inflamatórios
placentários: estudos de intervenção com óleo de peixe e probióticos

PROTOCOLO DE PESQUISA 1: Informações coletadas no primeiro encontro com a gestante
Nome: __________________________________________________________ Data: _____/_____/_______
Entrevistador: _____________________________________

Prontuário nº:_________________________

Endereço: _______________________________________________________________________________
Telefone fixo: ____________________________________________________________________________
Celular/whatsapp: ________________________________________________________________________
e-mail: _________________________________________________________________________________
Melhor dia e horário para contato: ___________________________________________________________
Dia da semana/turno do PN: ______________________ Médico do PN:____________________________
Idade_______ anos Data de nascimento _____/_____/_____
Peso pré-gestacional:__________kg

Altura:___________ m

IMC pré-gestacional:__________kg/m²
Classificação do IMC pré-gestacional: a.( ) Eutrofia b.( ) Obesidade grau I c.( ) Obesidade grau II
DUM _____/______/______
Idade gestacional na 1ª consulta _________________(DUM/USG)
Intercorrências gestacionais: ________________________________________________________________

OBSERVAÇÕES:
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
DPP: ____/_____/______ entre ____/_____/______ e _____/_____/_____
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Tipo de parto previsto: a. ( ) vaginal b. ( ) cirúrgico Indicação:_______________________________
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Dados Coletados Durante Acolhimento (Marcar informações pendentes para perguntar na entrevista)
Nome: __________________________________________________________________________________
Endereço: ________________________________________________________________________________
Telefone fixo: ____________________________________Celular:__________________________________
Idade: _______ anos (19 a 35 anos)

Peso Pré gestacional (atual): ____________ kg

Altura: ________ m

IMC pré-gestacional:________ kg/m2 Classificação: ___________________ DUM: ___________________
IG: ________________

Nº Gestações anteriores: ________

Nº Partos: ________ Nº Abortos: ________

Você já teve alguma dessas doenças diagnosticada por um médico?
a. Alergias ( ) sim ( ) não A quê?_______ (se frutos do mar, não sortear GOOP)
b. Hipertensão ( ) sim (excluir) ( ) não
c. Diabetes Mellitus ( ) sim (excluir) ( ) não
d. Tireoideopatias ( ) sim (excluir) ( ) não
e. Neuropatias ( ) sim ( ) não
f. Ginecopatias ( )sim(se atual, excluir)( ) não
g. Doenças cardíacas ( ) sim (excluir) ( ) não
h. Doenças Respiratórias ( ) sim ( ) não
i. Cirrose ou hepatite crônica( ) sim(excluir) ( ) não
j. Dislipidemia ( ) sim ( ) não
k. Insuficiência renal crônica ( ) sim(excluir) ( ) não
l. Outros: __________________________________________________________________________________
Existe algo que queira acrescentar que eu ainda não tenha falado?
___________________________________________________________________________________________
Você fuma atualmente?

a. ( ) Sim b.(

) Não (Se sim) Quanto? _________________________________

Já fumou alguma vez? a.( ) Sim b.( ) Não
Há quanto tempo parou? ________________________ (transformar a informação em dias)
Com que frequência consome bebida alcoólica? ____________________________________________________
(Enquanto abre protuário: explicação breve do estudo + terminar perguntas sobre critérios de inclusão)
Dados Coletados em Entrevista
Você faz uso de algum suplemento? a.( ) sim (Se ômega-3 ou probiótico, excluir) b.( ) não
Qual?____________________________________
Qual dosagem? ______________________________
Você faz uso de algum medicamento? a.( ) sim
Qual? _________________________________ ____
Você está em jejum no momento?

a. ( ) sim

( ) APTA

b.( ) não
Qual dosagem? ______________________________
b. ( ) não

( ) NÃO APTA
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1. Encaminhar para coleta de sangue + Anexar papel do estudo ao Pedido de Exame
2. Na sala da Nutrição: Explicação maior do estudo + Assinatura do TCLE (02 vias)
3. Fornecer Kit lanche/imã + Terminar entrevista do Protocolo 1
4. Sortear os grupos. Se for GOOP, explicar esquema de suplementação, fornecer as cápsulas e
dar formulário de controle da suplementação
5. Anotar código/nome da gestante nos protocolos e no mapa de divisão das participantes do
estudo + Colocar logo do estudo no cartão e prontuário
6. Após acolhimento, anotar na agenda do estudo dia do PN e médico responsável no protocolo 1
I- Dados pessoais e condições socioeconômica:
Qual seu telefone de casa?______________________________________________________________________
Celular e whatsapp?___________________________________________________________________________
Você tem e-mail? _____________________________________________________________________________
Qual o melhor dia da semana e horário para entrar em contato com você?_________________________________
Tem algum outro contato? (Incluir nome e parentesco) ______________________________________________
1. A senhora é (ler as opções)
a.( ) solteira
b.( ) casada/ juntada c.( ) viúva
2. Como a senhora se considera? (Ler as opções)
a.( ) branca b.( ) preta c.( ) parda d.( ) amarela

e.( ) indígena

3. A senhora estuda atualmente?
a.( ) sim (siga para questão 3.1.) b.( ) não (siga para questão 4)
3.1. (Ler as opções e, depois, siga para questão 5)
a.( ) ensino fundamental b.( ) ensino médio c.( ) curso técnico d.( ) universidade e.( ) pós-graduação
4. Já estudou?
a.( ) sim (siga para questão 4.1) b.( ) não (siga para questão 5)
4.1. Em que série parou de estudar?____________________________
5. (Se responder casada/juntada na pergunta 1) E seu companheiro (a)? Já estudou?
a.( ) sim (siga para questão 5.1) b.( ) não (siga para questão 6)
5.1. Em que série parou de estudar?____________________________
6. A senhora trabalha atualmente?
a.( ) sim (siga para questão 6.1) b.( ) não (siga para questão 7)
6.1. Em que?: ________________________________
7. Juntando todas as pessoas que moram com você, qual a renda do mês? ______________________
8. Quantas pessoas moram na casa, inclusive crianças? _____________________
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9. Você desejou ficar

grávida?

a.( ) sim

10. As pessoas da sua casa apoiam a sua gestação?

b.(

) não

a.( ) sim

b.(

) não

c. ( ) em parte

II - Hábitos de vida
11. Você faz alguma atividade física? a.( ) sim (siga para questão 11.1) b.( ) não (siga para questão 12)
11.1. Qual? ________________________________
11.2. Em qual freqüência? _________________________
12. Quantos copos de água você consome por dia, em média? _________________________________________
13. Você tem tido diarréia, sente prisão de ventre ou vai ao banheiro normalmente?
a. ( ) diarréia b. ( ) constipação c. ( ) regular
III - Amamentação
17. Você já amamentou? a.( ) sim

b.( ) não

18. Pretende amamentar exclusivamente?
a.( ) sim
b.( ) não (siga para questão 18.1.)
18.1. Por que? _______________________________________________________________________________

Dados Coletados em Prontuário
Naturalidade: ______________________________
Idade ginecológica: _________ anos

Menarca:______________

Sexarca:______________

Intervalo interpartal: ______________

Histórico de intercorrências maternas em gestações anteriores:
a.( ) Pré-eclâmpsia ou DHEG

b.( ) Intolerância à glicose

c.( ) Diabetes Mellitus

Outras:__________________________________________________________________________________
Histórico de gestações anteriores:
a. Natimortos:_____ b. Neomortos:_____ c. Abortos provocados: _____ d. Abortos espontâneos: ______
Histórico de intercorrências fetais em gestações anteriores:
a.( ) malformação
37 semanas

b.( ) nasceu com menos de 2500g

c.( ) hipoglicemia

d.( ) nasceu com menos de

e.( ) icterícia f.( ) problemas de coração g.( ) nenhum filho teve intercorrência ao nascer

h.( ) Outras:____________________________________________________________________

Antecedentes familiares:
a. ( ) sífilis

b. ( ) câncer ginecológico c. ( ) diabetes d. ( ) tuberculose e. ( ) hipertensão

f. ( ) anomalias congênitas g. ( ) doença tromboembólica h. ( ) macrossomia i. ( ) prematuridade
j. ( ) aborto habitual

l. ( ) morte fetal

m. ( ) pré-eclâmpsia/eclâmpsia

n. ( ) outros: _______________________________________________________________________________
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Participante:

Obesidade materna e biomarcadores moleculares e inflamatórios
placentários: estudos de intervenção com óleo de peixe e probióticos
PROTOCOLO DE PESQUISA 2: Informações coletadas em cada reencontro com a gestante
Nome: __________________________________________________________ Data: _____/_____/_______
Entrevistador: _____________________________________

Prontuário nº:_________________________

1. Idade gestacional atual: _______________ (USG/DUM)
2.1. Altura:________ m

2.2. Peso pré-gestacional:__________ Kg

3.1. IMC atual:__________Kg/m2

2.3. Peso atual:___________ Kg

3.2. Classificação do IMC/IG:_______________________________

4.1. Ganho de peso total: ____________Kg

4.2. Ganho de peso semanal: ____________Kg/semana

4.3. Classificação do ganho de peso:_______________________________
5. Intercorrências na gestação atual:__________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6. Medicamentos administrados durante a gestação:
Medicamento:_________________________ Dose:______ Frequência de uso:________ Período:_______________
Medicamento:_________________________ Dose:______ Frequência de uso:_________ Período:______________

7. Suplementos (que não fazem parte do estudo) administrados durante a gestação:
Suplemento:_________________________ Dose:______ Frequência de uso:_________ Período:_______________
Suplemento:_________________________ Dose:______ Frequência de uso:_________ Período:_______________

8. Alterações metabólicas e funcionais na atual gestação
8.1. Enjôo ou náusea? a.( ) sim Frequência:________________________________ b.( ) não
8.2.

Vômitos?

8.3.

Azia? a.( ) sim Frequência:________________________________ b.( ) não

8.4.

Gases? a.( ) sim Frequência:________________________________ b.( ) não

8.5.

Cãibras?

8.6. Prisão de ventre?

a.( ) sim Frequência:________________________________ b.( ) não

a.( ) sim Frequência:________________________________ b.( ) não
a.( ) sim Frequência:________________________________ b.( ) não

8.7. Outros:
9. Controle da suplementação
9.1. Tempo total de intervenção: _____________________________________
9.2. Tempo desde o último encontro: _______________________________________
9.3. Dias que não tomou o suplemento: ___________ 9.4. Motivos: _____________________________
9.5. Queixas em relação ao suplemento: ______________________________________________________
9.6. Adesão à intervenção proposta:

a. ( ) excelente b. ( ) boa c.( ) regular d.( ) ruim
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Participante:

Obesidade materna e biomarcadores moleculares e inflamatórios
placentários: estudos de intervenção com óleo de peixe e probióticos

PROTOCOLO DE PESQUISA 3: Informações coletadas após o parto
Nome: __________________________________________________________ Data: _____/_____/_______
Entrevistador: _____________________________________

Prontuário nº:_________________________

Dados do parto atual e do recém-nascido
1. Data de nascimento: _____/_____/_____
2. Sexo: a.( ) masculino
3. Tipo de parto:

b.( ) feminino

a.( ) vaginal b.( ) cirúrgico

4.1. Idade gestacional ao nascer: __________________ 4.2. Classificação:__________________
5.1. Peso ao nascer: __________ g

5.2. Classificação: a.( ) PIG b.( ) AIG c.( ) GIG

6. Comprimento ao nascer: _________cm
7. Perímetro cefálico: __________cm
8. Apgar: _______/________
9. Peso da placenta: ___________ g
10. Número de consultas no PN: ____________
Observações:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

141

Apêndice A

142

Apêndice 1. Características gerais e resultados de estudos que avaliaram o conteúdo de citocinas em gestantes sem comorbidades.
Autor, ano

Origem

IMC/ n

AYE et al.,
2014

San
Antonio,
EUA

E=23;
S=13;
O*=24

Tipo de
parto

Análises
bioquímicas

Amostras
biológicas
Plasma materno

Cesárea

Multiplex

Plasma do cordão
umbilical

Ocasião da
coleta de
amostras
Parto
(a termo)
Parto
(a termo)

Plasma materno

Parto
(a termo)

Plasma do cordão
umbilical

Parto
(a termo)

CATALANO
et al., 2009

Cleveland,
EUA

E=53;
O*=68

Cesárea

CHALIER et
al., 2008

Cleveland,
EUA

E=15;
O*=20

Cesárea

ELISA

Plasma materno

Parto
(a termo)

CHRISTIAN;
PORTER,
2014

Ohio, EUA

E=17;
O*=24

?

?

Soro materno

1º trimestre

FARAH et
al., 2012

Dublin,
Irlanda

E=21;
O=17

Cesárea
ou
Vaginal

Multiplex

Soro materno

37 semanas

FRIIS et al.,
2013

Oslo,
Noruega

E=109;
O*=14

?

ELISA

ELISA

Plasma materno

Concentração de
IL1β (pg/mL)
 3,2 (1,6 – 4,5)
p=0,74
1,9 (1,2 – 2,3)
p= 0,17

Concentração de
IL6 (pg/mL)

Concentração de
Il10 (pg/mL)

Concentração de
TNFα (pg/mL)

5,4 (2,0 – 7,0)
p=0,29
2,7 (1,5 - 3,4)
p=0,62

 1,8 (1,2 -2,1)**
p=0,02
4,5 (3,1 – 5,7)
p= 0,40

E= 2,4 + 1,4; O=

E= 1,4 + 0,9; O=
1,3 + 0,5; p= 0,67

4,6 + 3,4; p=
0,0001
E= 2,4 + 1,4; O=
3,5 + 2,3; p= 0,02

E= 1,7 + 0,6 ; O=
1,7 + 0,3; p=0,90

 E ≈ 0,28;
O ≈ 0,38; p>0,05

 E= 1,1 + 0,1;
O= 1,1 + 0,2;
p>0,05
 E ≈ 0,10;
O ≈ 0,30; p<0,05

 E= 1,1 + 0,1
O= 1,1 + 0,2
p>0,05
 E ≈ 0,97;
O ≈ 1,04; p?

E= 0,9 + 0,8; O=
1,1 + 0,8

E= 1,5 + 0,7; O=
2,2 + 0,9

E= 8,0 + 2,2);
O= 7,7 + 1,8

14 - 16 sem;

 E= 0,10 (0,1 0,2) O= 0,26;
p<0,05

 E= 0,27 (0,2 0,5); O= 0,21 (0,2
- 0,3); p>0,05

30 - 32 sem;

 E= 0,16 (0,1 0,3); O= 0,24 (0,2
- 0,4); p>0,05

 E= 0,25 (0,2,
0,4); O= 0,29 (0,2,
0,3); p>0,05

36 – 38 sem

 E= 0,28 (0,2 0,5); O= 0,45 (0,206); p>0,05

 ] E= 0,23 (0,2 0,4); 0,20 (0,2 0,4); p>0,05
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KAC et al.,
2011

ROBERTS et
al., 2011

Rio de
Janeiro,
Brasil

N=190;
divisão
de IMC
por
quintil

?

ELISA

Plasma materno

8 a 13
semanas

Edinburgo
, Reino
Unido

E=47;
O*=33

Cesárea

ELISA

Plasma materno

Parto

 Q1= 2,16

1º trimestre
STEWART et
al., 2007

Glasgow,
Reino
Unido

E=30;
O*=30

Cesárea
ou
Vaginal

ELISA

Plasma materno
3º trimestre

ZEMBALASZCZERBA
et al., 2017

Cracóvia,
Polônia

E=40;
O*=24

Cesárea
ou
Vaginal

?

Soro materno

Parto

(1,34–3,70); Q2=
1,58 (1,14–2,41);
Q3= 1,39 (1,01–
2,62); Q4= 1,76
(0,93–4,52); Q5=
1,61 (1,01–2,24)
 E= 0,46 + 0,08;
O= 0,52 + 0,14;
p=0,79

E= 1,77 + 0,15;
O= 3,03 + 0,38;
p=0,001
 E= 0,80 (0,50–
0,93); O= 1,55
(1,10 –2,65);
p=0,001

 E= 1,10 (0,80 –
1,53); O= 1,00
(0,83–1,10); p=
0,19

E= 0,8 + 0,16;
O= 1,8 + 0,59; p=
0,06
 E= 1,25 (1,00 –
1,80); O= 1,20
(0,98 –1,60); p=
0,36

 E= 1,60 (1,10 –
2,00); O= 2,00
(1,38 –3,05);
p=0,074

 E= 1,10 (0,98 –
1,60); O= 1,00
(0,80 –1,20);
p=0,86

 E= 2,00 (1,38 –
2,48); O= 1,70
(1,40 –2,48); p=
0,70

 E= 1,52(1,3 –
1,75); O= 1,37
(1,64 – 1,10);
p=0,4

 E= 2,13 (1,94 –
2,32); O= 2,15
(1,94-2,35); p= 0,5

E= eutróficas; S= com sobrepeso; O= obesas graus 1 e 2; O*= obesas graus 1, 2 e 3; ?= não informado; **correlação positiva com o IMC materno; 
resultados apresentados em média e intervalo interquartil;  resultados apresentados em média e desvio padrão;  resultados apresentados em
média e erro padrão; resultados apresentados em média e intervalo de confiança de 95%  resultados apresentados em mediana e intervalo de
confiança de 95%;  resultados apresentados em mediana e intervalo interquartil;  resultados apresentados em mediana por quintil e intervalo
interquintil;  resultados apresentados a partir de valor aproximado obtido por visualização no gráfico.

