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RESUMO 

O leite materno é o alimento mais recomendado para crianças até seis meses de vida. 

Além de nutricionalmente completa, essa secreção fornece substâncias bioativas, cuja 

atuação é fundamental para o crescimento e desenvolvimento do lactente. Os hormônios 

grelina, leptina e adiponectina destacam-se entre esses compostos bioativos. Por 

atuarem na modulação do apetite e da utilização dos estoques energéticos corporais bem 

como de processos envolvidos com o crescimento corporal, esses hormônios podem 

constituir, nos primeiros meses de vida, fatores críticos e determinantes para o 

crescimento e estado nutricional do lactente. Neste estudo buscamos testar a hipótese de 

que os teores de grelina, leptina e adiponectina no leite podem estar associadosa 

parâmetros antropométricos maternos e do lactente alimentado exclusivamente ao seio. 

Informações dessa natureza são escassas e inconsistentes. A coleta de dados e amostras 

de leite ocorreu em um centro de saúde do Município do Rio de Janeiro. Foram obtidas, 

por expressão manual, 71 amostras de leite maduro, das quais 62 foram submetidas à 

dosagem de grelina total por radioimunoensaio (RIA) e, por ensaios de imunoabsorção 

(ELISA), a leptina foi quantificada em 38 amostras e a adiponectina em 37. Os teores 

médios de grelina total, leptina e adiponectina encontrados nas amostras analisadas 

foram 1521,65±609,85 pg/mL, 3,47±0,21 ng/mL e 0,55±0,09 ng/mL, respectivamente e 

variaram amplamente, conforme indicam os valores mínimo e máximo de grelina total 

(813,02 - 3511,04 pg/mL), leptina (3,24 - 4,60 ng/mL) e adiponectina (0,41-0,74 



 

 

ng/mL). A análise dos teores desses hormônios, segundo a faixa etária do lactente, não 

revelou diferenças significativas.  Entretanto, foram encontrados maiores concentrações 

de grelina no leite produzido por nutrizes que amamentavam lactentes do sexo 

feminino. Nenhuma correlação significativa foi identificada entre o conteúdo dos 

hormônios na secreção láctea e os parâmetros antropométricos dos lactentes. No 

entanto, foi encontrada correlação positiva entre o teor de leptina no leite materno 

maduro e a massa corporal da nutriz (r= 0,405 p=0,003) bem como com o seu IMC (r= 

0,477 p=0,013). Adicionalmente, a análise de regressão linear mostrou que o IMC 

materno pôde ser considerado uma variável explicativa para a concentração de leptina 

no leite (p=0,044). Considerando a relativa escassez de dados acerca dessa temática, 

somada à grande variabilidade de resultados, por vezes não consensuais, dificultando e 

comprometendo comparações entre diferentes estudos, a atribuição de ações específicas, 

moduladoras do estado nutricional antropométrico dos lactentes, relacionadas a cada um 

desses hormônios, permanece exigindo intensa investigação. 

 

Palavras-chave: leite humano, grelina total, leptina, adiponectina, lactente, parâmetros 

antropométricos. 
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ABSTRACT 

Breast milk is the most recommended food for children until six months old. Besides of 

being nutritionally complete, this secretion provides bioactive substances which are 

critical to the growth and development of infants. The hormones ghrelin, leptin and 

adiponectin stand out among these bioactive compounds. By acting in modulating the 

appetite and the regulation of body energy reserves as well as in the processes involved 

with body growth, these hormones may constitute, in the first months of life, critical and 

determining factors for the growth and nutritional status of infants. This study aims to 

test the hypothesis that the levels of ghrelin, leptin and adiponectin in milk may be 

associated with anthropometric measures of mothers and exclusively breastfed infants. 

Information of this nature is scarce and inconsistent. Milk samples and data were 

collected at a public health center in the municipality of Rio de Janeiro. 71 samples of 

mature milk were obtained by manual expression. Total ghrelin was assayed in 62 

samples, by radioimmunoassay (RIA).  Leptin and adiponectin levels weremeasured by 

an enzyme-amplified sensitivity immunoassay (ELISA) in 38 and 37 samples, 

respectively. The average levels of total ghrelin, leptin and adiponectin found in the 

samples analyzed were 1521.65 ± 609.85 pg / mL, 3.47 ± 0.21 ng / mL and 0.55 ± 0.09 

ng / mL, respectively and varied widely, as indicated by the minimum and maximum 

values of total ghrelin (813.02 to 3511.04 pg / mL), leptin (3.24 to 4.60 ng / mL) and 

adiponectin (0.41 to 0.74 ng / mL). The analysis of the levels of these hormones, 

according to the age of the infant, showed no significant differences. However, we 

found higher concentrations of ghrelin in milk produced by mothers who breastfeed 



 

 

female infants. No significant correlation was found between the contents of hormones 

in milk and anthropometric parameters of the infants. However, in relation to maternal 

anthropometric variables, positive correlations were found between the levels of leptin 

in mature breast milk and body weight (r = 0.405 p = 0.003) and the body mass index 

(BMI) (r = 0.477 p = 0.013) of the nursing mother. In addition, linear regression 

analysis showed a relationship between nursing mother BMI and breast milk leptin 

(p=0.044). Considering the great variability of results about this topic, sometimes not 

consensual, complicating and compromising comparisons between different studies, the 

assignment of a specific role, modulating the anthropometric nutritional status of 

infants, related to each of these hormones remains requiring intensive research. 

 

Keywords: breast milk, total ghrelin, leptin, adiponectin, anthropometric measures. 
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1 INTRODUÇÃO  

O leite materno é o alimento recomendado para crianças até seis meses de vida 

(BRASIL, 2009), por ser capaz de fornecer todos os macro e micronutrientes em 

quantidades adequadas a essa faixa etária (BUTTE; LOPEZ-ALARCON; GARZA, 

2002). A importância da secreção láctea humana se destaca ainda por conta de seu 

conteúdo de substâncias bioativas (BALLARD; MORROW, 2013),compostos com 

funções específicas no organismo(PLETCSHI, 1998), que são de máxima importância 

para a saúde e bem-estar do neonato, atuando, por exemplo, no fortalecimento do 

sistema imunológico (WALKER, 2010) e na regulação metabólica (SAVINO et al., 

2011a). A presença desses componentes em teor específico para as necessidades de cada 

lactente diferencia o leite humano das fórmulas lácteas infantis artificiais e explica, em 

parte, os diferentes padrões de crescimento observados entre crianças que recebem 

aleitamento materno exclusivo e aquelas que são alimentadas com fórmulas infantis 

(SAVINO et al., 2009). 

Entre as substâncias bioativas presentes no leite humano, estão os 

hormônios(BALLARD; MORROW, 2013), mensageiros químicos proteicos que 

respondem pela comunicação entre células, as quais os identificam por meio de 

receptores específicos (SIMMONDS, 1992).  

A alimentação no período intrauterino ocorre através da placenta, 

independentemente de qualquer atuação voluntária do feto. Ao nascer, a criança obtém 

nutrientes a partir da sua ingestão oral, sendo necessário um mecanismo eficiente para 

regular o apetite, de modo que a quantidade de nutrientes consumida seja adequada às 

suas necessidades. Os hormônios ingeridos com o leite parecem exercer importante ação 

nos mecanismos envolvidos nessa regulação (SAVINO et al., 2010b). 

Adicionalmente, nos primeiros meses de vida são acentuadas as velocidades de 

crescimento, ganho de peso (SPYRIDES et al., 2005)e proliferação das células adiposas 

(GUEBRE-EGZIABHER et al., 2008). Alguns hormônios presentes no leite humano 

atuam como moduladores desses processos, sendo considerados extremamente 

importantes para determinação dos parâmetros antropométricos nessa fase do ciclo vital 

(SAVINO; LIGUORI, 2008). 

Alguns hormônios reguladores do balanço energético como a grelina, a leptina e 

a adiponectina, são encontrados no leite humano e parecem exercer papel fundamental 

no controle do crescimento longitudinal, ganho de peso e desenvolvimento do lactente. 
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Por isso, supõe-se que o conteúdo de cada um desses hormônios no leite recebido 

constitui fator determinante dos parâmetros antropométricos do lactente (SAVINO et 

al., 2010b). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 Hormônios na secreção láctea e modulação do crescimento 

 O leite humano é capaz de suprir toda demanda energética e de macro e 

micronutrientes do lactente, permitindo que os processos de crescimento, diferenciação 

e maturação de tecidos aconteçam de maneira satisfatória (BRASIL, 2009). Entretanto, 

a composição nutricional desta secreção varia amplamente entre as nutrizes, já que é 

parcialmente dependente da composição dietética das mesmas. Assim, o desequilíbrio 

da dieta das nutrizes pode levar à produção de secreção láctea com excesso ou déficit de 

determinados nutrientes, podendo prejudicar o desenvolvimento corporal da criança a 

curto e longo prazo (WEYERMANN et al., 2007). Como exemplo, podemos citar o 

conteúdo de ácido araquidônico, que em excesso, pode favorecer a obesidade 

(ARAÚJO, 2010) e o conteúdo de vitaminas do complexo B, cuja deficiência está 

associada ao retardo do crescimento (ALLEN, 2012). 

Além de nutrientes, a secreção láctea fornece outras substâncias envolvidas com 

o crescimento do lactente (BRASIL, 2009). Algumas dessas substâncias atuam de 

maneira indireta: anticorpos, leucócitos e imunoglobulinas previnem infecções, doenças 

alérgicas e respiratórias que poderiam prejudicar o adequado ganho de massa corporal e 

crescimento linear do lactente (LABBOK; CLARK; GOLDMAN, 2004). Outras atuam 

diretamente, como é o caso de alguns fatores inflamatórios (interleucina 6 e o fator de 

necrose tumoral alfa) (FIELDS; DEMERATH, 2012). 

Consideráveis avanços ocorreram nos últimos anos relacionados aos 

conhecimentos científicos relativos ao papel dos hormônios presentes na secreção 

láctea, que parecem estar envolvidos em distintos mecanismos moduladores do 

crescimento do lactente (WEYERMANN et al., 2007). 

Grelina (DÜNDAR et al., 2010), leptina (SCHUSTER et al., 2011) e 

adiponectina (WOO et al., 2009), entre outros, constituem hormônios que atuam de 

maneira direta na modulação do crescimento e da composição corporal, por meio da 

regulação do crescimento de tecidos somáticos e do metabolismo do tecido adiposo e, 

indiretamente, por meio do controle da quantidade e frequência de leite ingerido 

(SAVINO et al., 2010b). Presentes na secreção láctea, esses hormônios são capazes de 

resistir ao processo digestivo, graças aos próprios componentes do leite humano, que 

formam um ambiente protetor para as proteínas (LONNERDAL, 2003). 

Adicionalmente, determinadas características fisiológicas dos lactentes, como a baixa 
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acidez estomacal (HENDERSON et al., 2001) e a produção reduzida de enzimas 

pancreáticas (LEBENTHAL; LEBENTHAL, 1999), limitam a proteólise e, assim, 

alcançam a circulação do lactente, intactos, sendo capazes de exercer seus efeitos 

biológicos. 

 

2.2 Grelina na regulação do crescimento e do apetite: dados e controvérsias 

A grelina é um peptídeo existente em múltiplas isoformas nos fluidos biológicos. 

Pode ser composta por vinte e sete ou vinte e oito aminoácidos, em razão do processo 

de clivagem da sua cadeia polipeptídica, que pode finalizar antes ou após a arginina. No 

estômago, a frequência da produção da cadeia mais longa é três vezes maior (HOSODA 

et al., 2003). Sua estrutura também varia quanto à presença de acilação, que neste caso, 

trata-se de um grupamento ligado à serina, o terceiro aminoácido da cadeia peptídica. A 

isoforma presente em maior quantidade, tanto no estômago quanto no plasma e no leite 

é a que não possui esse grupamento, a chamada “grelina não-acilada” (GNA) 

(KOJIMA; KANGAWA, 2005; AYDINet al., 2008). As isoformas de grelina aciladas 

podem conter um grupo octanoil (C8:0), decanoil (C10:0) ou decenoil (C10:1). No 

estômago humano, em relação às isoformas aciladas, encontramos maior quantidade de 

grelina octanoilada, seguida pela grelina decanoilada e pela grelina decenoilada, na 

proporção de 67:22:11(HOSODA et al., 2003). A acilação torna a molécula muito 

instável e, portanto, a grelina acilada é facilmente convertida em GNA. Os teores de 

grelina acilada e GNA são positivamente correlacionados (YOKOTAet al., 2005) e a 

soma desses teores corresponde ao conteúdo de grelina total(KOJIMA; KANGAWA, 

2005). 

A isoforma octanoilada é chamada de “grelina ativa” (GA), por ser ligante de 

receptores GHS-R (GARCIA et al., 2001). Esses receptores encontram-se 

predominantemente no cérebro, principalmente na hipófise e pequenas quantidades são 

encontradas em tecidos como a tireoide, pâncreas, baço, miocárdio e glândulas 

suprarrenais(GNANAPAVAN et al., 2002).  

A ligação da GA a receptores GHS-R constitui importante mecanismo regulador 

da produção(GARCIA et al., 2001) e da liberação de hormônio do crescimento (GH) 

pela hipófise, inclusive em humanos(TAKAYA et al., 2000). Essa regulação pode 

ocorrer pela ação direta da GA em receptores GHS-R da hipófise, ou indiretamente, por 

meio de receptores GHS-R do hipotálamo, que desencadeiam o estímulo para liberação 
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de hormônio liberador de hormônio do crescimento (GHRH) (TANNENBAUM; 

EPELBAUM; BOWERS,2003). Embora estas não sejam as principais vias de controle 

da secreção de GH (SUN et al., 2004), a GA aumenta a liberação desse hormônio o 

suficiente para amplificar seus efeitos. O GH estimula a síntese hepática de fatores de 

crescimento do tipo insulina 1 e 2 (IGF-1 e 2), de seis diferentes proteínas carreadoras 

de IGFs e de proteína ácido-lábil (OHLSSON et al., 1998). Esses produtos participam 

de processos essenciais para o crescimento do tecido muscular (FLORINI; EWTON; 

COOLICAN,1996) e ósseo (OHLSSON et al., 1998). 

Ainda em relação ao crescimento somático, a GA é capaz de exercer ação direta 

sobre a formação do tecido ósseo. Este hormônio se liga em receptores GHS-R 

existentes nos osteoblastos, estimulando a proliferação e diferenciação dessas células, 

que são as responsáveis pela formação da matriz orgânica dos ossos (FUKUSHIMA et 

al., 2005). A importância da grelina no crescimento é confirmada por autores que 

consideram a variação genética estrutural desse hormônio um dos fatores responsáveis 

pela determinação da estatura do indivíduo (VIVENZA et al.,2004). 

Além de atuar no crescimento, a grelina induz o ganho de massa corporal por 

meio de múltiplos mecanismos, incluindo a modulação da ingestão dietética, gasto 

energético, metabolismo de adipócitos e atividade locomotora (HEPPNER et al., 2012).  

A atuação da grelina sobre o controle do apetite ocorre principalmente no 

hipotálamo. O conteúdo de grelina atuante nessa região é proveniente, em maior parte, 

da produção do próprio tecido cerebral. Devido a dificuldade desse hormônio em 

ultrapassar a barreira hematoencefálica de forma eficiente, a produção estomacal de 

grelina chega em pequena quantidade ao cérebro (SATO;KOJIMA, 2012). 

No hipotálamo, na região do núcleo arqueado, existem neurônios produtores de 

peptídeos de ação orexígena (neuropeptídeo Y e proteína agouti relacionada) e 

neurônios produtores de peptídeos de ação anorexígena (fator de transcrição cocaína-

anfetamina dependente e proopiomelanocortina - molécula de ação anorexígena, 

precursora de outras diferentes moléculas, dentre elas, o hormônio α-melanócito 

estimulante, que se liga a receptores específicos chamados receptores de melanocortina 

4, levando a hipofagia). Todos esses grupos neuronais contêm receptores GHS-R. Ao se 

ligar aos receptores dos neurônios produtores de neuropeptídeo Y e proteína agouti 

relacionada, a GA promove o aumento da produção desses peptídeos, que estimulam a 

ingestão alimentar. Por outro lado, ao se ligar aos neurônios que produzem fator de 

transcrição cocaína-anfetamina dependente e proopiomelanocortina, a grelina reduz a 
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síntese desses peptídeos, diminuindo a ação anorexígena (CHEN et al., 2004). O 

estímulo exercido pela grelina nos neurônios do núcleo arqueado é mediado 

principalmente pela AMP quinase (AMPK) (STARK; ASHLEY; ANDREWS, 2013). 

Além do núcleo arqueado, outras áreas hipotalâmicas são envolvidas na 

regulação do comportamento alimentar. No núcleo ventromedial, a grelina também 

promove aumento da atividade da AMPK, que inibe a biossíntese local de ácidos graxos 

e provoca estímulo orexígeno (LOPEZ et al., 2008). No hipotálamo lateral, existem 

neurônios produtores de pré-pro-orexina, peptídeo precursor de orexinas A e B, as quais 

estimulam a ingestão alimentar (TAKAKI et al.,1992). A presença de receptores GHS-R 

nesses neurônios permite que a GA controle a produção de orexinas A e B (TOSHINAI 

et al., 2003).  

A ação da GA no aumento do apetite também é mediada pelos nervos vagais 

aferentes, responsáveis por levar informações do trato gastrointestinal para o sistema 

nervoso central (SNC). Essa ação ocorre, em parte, por meio do bloqueio da ação da 

colecistoquinina (CCK).  A presença de lipídios no duodeno promove a liberação de 

CCK pelas “células i” do próprio duodeno e do jejuno. Os nervos vagais aferentes 

levam o estímulo da CCK ao SNC, promovendo retardo do esvaziamento gástrico e 

saciedade(SMITH et al.,1981). Tanto a GA quanto o peptídeo orexina A parecem 

bloquear a atuação da CCK, aumentando a ingestão 

alimentar(DOCKRAY;BURDYGA,2011).  

As informações a respeito da atuação da GNA no controle da ingestão alimentar 

são controversas (INHOFF et al., 2009). Existem indícios de que o hipotálamo lateral 

apresente receptores capazes de reconhecer a forma molecular não-acilada. Assim, a 

GNA seria capaz de estimular neurônios produtores de peptídeos orexígenos, diferentes 

daqueles estimulados pela GA (TOSHINAI et al., 2006). Em outras regiões do 

hipotálamo (núcleos paraventricular e arqueado) foram identificados efeitos provocados 

pela GNA, contrários aos citados para a GA, como a inibição da ingestão alimentar e a 

redução da taxa de esvaziamento gástrico(ASAKAWA et al.,2005). Entretanto, a 

literatura também oferece resultados que não mostram influência alguma da GNA sobre 

o apetite(ARIYASU et al.,2005).Adicionalmente, a GA inibe a secreção de insulina 

(DEZAKI; SONE; YADA, 2008), enquanto a GNA parece atuar como um secretagogo 

desse hormônio (GAUNA et al., 2007), inclusive em humanos (BENSO et al., 2012). 

A atuação da grelina no comportamento alimentar vai além de uma regulação 

associada à manutenção da homeostase energética. Esse hormônio parece ser capaz de 
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ativar o sistema de recompensa cerebral, que envolve, principalmente, as áreas cerebrais 

ventral-tagmental e latero-dorsal-tagmental. AGA, agindo sobre esse sistema, mediada 

pela dopamina, seria capaz de aumentar a ingestão, independentemente de qualquer 

sinalização de deficiência energética do organismo. Sabe-se que a ingestão não é 

motivada apenas pela fome, mas também pela palatabilidade e por sensações de bem-

estar relacionadas à ingestão de alimentos ricos em gordura ou açúcar. Em alguns casos, 

existe até mesmo uma “motivação patológica” para obter alimentos, sem envolver 

nenhuma sensação de prazer. Diversas evidências reforçam o envolvimento da grelina 

em todos esses processos(EGECIOGLU et al., 2011). Em humanos saudáveis, a 

administração subcutânea de GA intensificou a palatabilidade (DRUCE et al., 2006). 

Em ratos, a administração intracerebroventricular deste hormônio, apesar de não ter 

exercido efeito sobre a palatabilidade, aumentou a “motivação para comer” em 

intensidade comparável ou maior do que a “motivação para comer” observada após 

restrição alimentar de vinte e quatro horas (OVERDUIN et al., 2012). 

Outro mecanismo por meio do qual a grelina atua no sentido de manter o 

balanço energético positivo é a redução do gasto energético e a indução da adipogênese. 

Experimentos com animais mostraram que esse hormônio provoca redução da atividade 

locomotora espontânea(PFLUGER et al., 2011) e controla diversos processos 

metabólicos nos adipócitos(MIEGUEU et al., 2011). A administração central de grelina 

provoca inibição da atividade simpática no tecido adiposo marrom, suprimindo o gasto 

energético e a termogênese (YASUDA et al., 2003). No tecido adiposo branco, a 

administração crônica desse peptídeo in vivo reduz a taxa metabólica basal e o 

catabolismo de gorduras, o que resulta em ganho de massa corporal (TSCHÖP et al., 

2001).A GNA reduz a lipólise(MIEGUEU et al., 2011;BENSO et al., 2012) e eleva a 

captação de ácidos graxos poradipócitos maduros (MIEGUEU et al., 2011). O 

neuropeptídeo Y, cuja expressão é estimulada pela GA, promove aumento da utilização 

de glicose pelo tecido adiposo brancoe redução da termogênese (LEVINE; JEWETT; 

CLEARY,2004), além de estimular diretamente a adiposidade, aumentando a expressão 

de genes de enzimas lipogênicas no tecido adiposo branco. Os processos de proliferação 

e diferenciação de adipócitos são estimulados por ambas as formas moleculares de 

grelina (MIEGUEU et al.,2011).Embora tanto a GA como a GNA atuem na regulação 

metabólica do tecido adiposo, a última parece ter ação mais significativa em relação à 

primeira (ANDRICH et al., 2012).  
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A secreção de grelina aumenta em condições de balanço energético negativo e 

reduz em condições de balanço energético positivo. Seus teores plasmáticos 

correlacionam-se negativamente com o índice de massa corporal (IMC) (AYDIN et al., 

2006;AYDIN et al., 2008; DÜNDAR et al., 2010)e variam amplamente durante o dia. 

Já foi demonstrado que as concentrações de GA no plasma aumentam uma a duas horas 

antes dos horários habituais das refeições e retornam a teores basais aproximadamente 

uma hora após a realização das mesmas, sugerindo o papel desse hormônio em sinalizar 

a necessidade de ingestão alimentar(CUMMINGS et al., 2001).  

Em adultos, a síntese de grelina ocorre principalmente em células endócrinas 

conhecidas como “X/A cells”, quese localizam na mucosa oxíntica do estômago 

(KOJIMA et al., 1999). O intestino delgado (jejuno e duodeno) é o segundo maior 

produtor deste peptídeo (GNANAPAVAN et al., 2002). Em menor escala, o núcleo 

arqueado do hipotálamo é capaz de produzir grelina (MONDAL et al.,2005). 

Adicionalmente, sua produção ocorre ainda em diversos outros tecidos, entre eles, 

glândulas adrenais, hipófise, tireoide, tecido adiposo, linfócitos, rins, pulmões, 

linfonodos, músculos, incluindo o cardíaco, derme, mucosa bucal, esôfago, íleo, cólon, 

fígado, vesícula biliar, pâncreas, baço, próstata, testículos, trompas de Falópio, ovários e 

placenta (GNANAPAVAN et al., 2002), glândulas e ductos mamários (KIERSON et 

al., 2006). 

Durante as fases fetal e neonatal, tanto em ratos quanto em humanos, existem 

poucas “X/A cells” no estômago. No mesmo período, no pâncreas, existem grupos 

específicos de células produtoras de grelina em percentual bem maior do que aquele 

encontrado em adultos (WIERUP et al., 2002). Entretanto, a maior produção 

pancreática não é suficiente para compensar a baixa produção gástrica. Assim, nesse 

período do ciclo vital, a síntese endógena de grelina se mantém reduzida 

(LONNERDAL, 2003). 

A grelina foi identificada na secreção láctea, em suas diferentes formas 

moleculares (AYDIN et al., 2006;KIERSON et al., 2006). Considerando a reduzida 

produção endógena no período, esta secreção representa importante fonte do hormônio 

para os lactentes (FÅK et al., 2007). Embora não haja consenso, o conteúdo de grelina 

do leite parece ser proveniente, tanto da produção pelas glândulas e ductos mamários 

(KIERSON et al., 2006), quanto da transferência do plasma materno(DÜNDAR et al., 

2010). Há referências, ainda, de que o teor desse hormônio no leite materno guarda 
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relação direta com aquele encontrado no plasma do lactente que o consome (KOJIMA 

et al., 1999;ILCOL; HIZLI, 2007). 

Poucos estudos avaliaram o conteúdo de grelina no leite humano, o qual 

apresenta composições distintas, de acordo com o período em que é produzido, ou seja, 

quando colostro (do primeiro ao quinto dia após o parto), leite de transição (do sexto ao 

décimo quinto dia) e leite maduro (do décimo quinto dia em diante)(SALA-VILA et al., 

2005). Em todos esses períodos foi encontrada grelina ativa e seu teor apresentou-se 

crescente, de acordo com o estágio de maturação da secreção (AYDIN et al.,2006). O 

mesmo foi observado para a grelina total (ILCOL; HIZLI, 2007; AYDIN et al., 2008). 

Esses achados sugerem a atuação do hormônio em um mecanismo de controle do apetite 

da criança, considerando-se que o estímulo para ingestão de alimento aumenta na 

medida em que o trato gastrointestinal amadurece e torna-se capaz de comportar 

maiores quantidades de leite (AYDIN et al., 2008). Entretanto, a comparação entre 

amostras de leite maduro anterior com 1 a 3 meses após o parto e com 4 a 6 meses, 

revelou redução das concentrações de grelina no segundo grupo em relação ao primeiro 

(KARATAS et al., 2011). 

O teor de grelina no leite humano também varia ao longo do período em ele que 

está sendo oferecido ao lactente. O leite produzido no início da mamada, o chamado 

“leite anterior”, possui maiores teores de GA e grelina total em relação ao “leite 

posterior” (leite produzido no final da mamada). Esta diferença contribui para o maior 

apetite do lactente no período inicial da mamada, fazendo com que ele continue 

mamando. A progressiva redução nos teores de grelina promoveria diminuição de 

estímulo para a continuidade da mamada. Deste modo, a grelina teria importante 

atuação na regulação da quantidade de leite ingerido pela criança No entanto, cabe 

ressaltar que outros fatores participam dessa regulação, destacando-se entre eles, o 

maior conteúdo lipídico do leite posterior, que garante a saciedade do lactente ao final 

da mamada(KARATAS et al., 2011). 

Muitas informações a respeito do conteúdo de grelina na secreção láctea ainda 

são controversas. Ademais, esse hormônio encontra-se associado a partículas lipídicas, 

de modo que sua concentração tem correlação direta com o conteúdo lipídico do leite, 

havendo maiores teores de grelina no leite integral do que naquele que sofre algum 

processo de remoção de gordura (KIERSON et al., 2006).  

Na primeira publicação sobre a grelina no leite humano, Aydin e cols (2006) 

identificaram menor concentração de grelina acilada na secreção láctea quando 
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comparada ao teor plasmático materno do hormônio. Entretanto, outros autores 

encontraram maiores teores no leite humano do que no plasma materno, tanto no caso 

da grelina acilada (ILCOL; HIZLI, 2007; DÜNDAR et al., 2010) quanto no da grelina 

total (KIERSON et al., 2006; ILCOL; HIZLI, 2007;DÜNDAR et al., 2010). Em relação 

à proporção das diferentes isoformas, Aydin e cols (2008) afirmaram que cerca de 80-

90% da grelina do leite apresenta-se na forma não acilada, enquanto outros autores 

relataram proporções menores (ILCOL; HIZLI, 2007; DÜNDAR et al., 2010). 

Adicionalmente, Ilcol e Hizli (2007) encontraram correlação positiva entre os teores de 

grelina acilada e grelina total no leite humano, enquanto Karatas e cols (2011) não 

identificaram significância nessa correlação. Verifica-se ainda, em todas as fases de 

maturação do leite, associação negativa entre o IMC materno e os teores de grelina 

acilada e grelina total (AYDIN et al., 2006).  

 Desde o período pré-natal é possível encontrar receptores GHS-R na hipófise do 

feto em desenvolvimento (SHIMON; YAN; MELMED, 1998) e, a grelina, produzida 

pela placenta e pelo próprio feto, está presente no plasma fetal a partir da vigésima 

semana após a concepção. Seu teor é similar ou maior do que aquele normalmente 

encontrado em adultos eutróficos (CORTELLAZZI et al., 2003), sem importantes 

variações durante toda a vida intrauterina (NG et al., 2005; KIERSON et al., 2006).  

A literatura que aborda o papel da grelina no crescimento e desenvolvimento, em 

fases iniciais da vida, ainda é bastante controversa. Apesar de Dündar e cols (2010) não 

terem encontrado correlação entre os teores de grelina no cordão umbilical e o IMC da 

criança ao nascer, outros autores demonstraram que esses teores estariam inversamente 

associados ao peso (KITAMURA et al.,2003;ONAL et al., 2004) e estatura de neonatos 

nascidos a termo (ONAL et al., 2004). 

O teor de grelina no sangue de recém-nascidos pequenos para idade gestacional 

(PIG) parece ser maior do que o teor em adequados para idade gestacional 

(AIG)(KITAMURA et al., 2003;ONAL et al., 2004), embora Ng e cols (2005) não 

tenham encontrado qualquer associação entre o conteúdo de grelina no plasma de 

neonatos e seus parâmetros antropométricos. 

O teor plasmático de grelina parece aumentar durante os primeiros dois anos de 

vida(SORIANO-GUILLÉN et al.,2004), período de grande velocidade de ganho de 

massa corporal e aumento de estatura (DEWEY, 1998). Em crianças de 1 a 12 meses, os 

teores circulantes de grelina total apresentaram correlação positiva com a idade, massa 

corporal e estatura (SAVINO et al.. 2005a).Entretanto, a associação do conteúdo de 
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grelina com esses dois últimos índices pode ser, na verdade, apenas uma consequência 

do já descrito aumento dos teores de grelina que ocorre com o avançar da 

idade(PHILIPPS,2005).  

Por outro lado, Savino e cols (2005a) identificaram correlação negativa entre os 

teores plasmáticos de grelina nas crianças de 1 a 18 meses e o ganho de massa corporal 

- calculado pela diferença entre o peso no dia da coleta do sangue analisado e o peso ao 

nascer, dividido pela idade em dias. Adicionalmente, em crianças de idade escolar e pré-

escolar, foram encontrados maiores teores de grelina acilada entre aquelas que 

apresentavam deficiência isolada de ganho de peso quando comparadas com crianças 

que apresentavam peso e altura adequados e, até mesmo, quando comparadas com 

crianças com déficit de estatura (PINSKER et al., 2011), indicando que a produção de 

GA guarda maior relação com a deficiência energética do que com a deficiência de 

crescimento (ANDRICH et al., 2012). 

Em razão dos resultados que apontaram correlação negativa entre os teores 

circulantes de grelina e o ganho de massa corporal de crianças, Savino e cols (2005a) 

propuseram a hipótese de que a concentração plasmática de grelina responderia de 

maneira compensatória ao padrão de ganho de peso atual, para adequar a ingestão e o 

gasto energético de modo que o ganho ponderal seja corrigido. É possível considerar 

que alguns dos resultados citados anteriormente sustentam essa hipótese: a correlação 

negativa entre os teores de grelina do cordão umbilical e o peso e comprimento ao 

nascer(KITAMURA et al., 2003; YOKOTA et al., 2005;WOO et al., 2012); as maiores 

concentrações do hormônio circulante encontradas em neonatos PIG (KITAMURA et 

al., 2003;ONAL et al., 2004) e em crianças com déficit de ganho de peso(PINSKER et 

al., 2011); o aumento dos teores plasmáticos de grelina nos dois primeiros anos de 

vida(SORIANO-GUILLÉN et al.,2004). 

 

2.3 Leptina e seus múltiplos efeitos metabólicos na prevenção do acúmulo excessivo 

de reservas lipídicas  

A leptina é um hormônio proteico formado por 167 aminoácidos, transcritos a 

partir do gene ob (ZHANG et al., 1994). Sua produção ocorre principalmente no tecido 

adiposo branco, seguido pelo estômago e, em menor quantidade, nas glândulas 

salivares, placenta e tecido epitelial mamário (SMITH-KIRWIN et al., 1998; 

CAMMISOTTO et al., 2010). No tecido adiposo branco, esse hormônio é produzido de 
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maneira contínua e secretado na circulação sanguínea (CAMMISOTTO et al., 2010), 

proporcionalmente à massa de gordura corporal., de forma que seu teor no plasma 

correlaciona-se positivamente com o IMC (AYDIN et al., 2008). Tem como função o 

controle do gasto energético corporal, prevenindo o acúmulo excessivo de reservas 

lipídicas (CAMMISOTTO et al., 2010).  

Enquanto a leptina formada no tecido adiposo produz efeitos em longo prazo na 

homeostase energética, a produção gástrica do hormônio proporciona efeitos em curto 

prazo. A produção de leptina pelas células principais da mucosa gástrica responde 

rapidamente (em torno de 15 minutos) à ingestão dietética e aos peptídeos envolvidos 

no processo digestório como secretina, CCK e insulina. A leptina sintetizada pela 

mucosa gástrica é secretada tanto na circulação sanguínea quanto no suco gástrico, 

atuando, essencialmente, na regulação da saciedade (CAMMISOTTO; BENDAYAN, 

2012). 

A importância desse hormônio no controle do balanço energético pode ser 

claramente observada em animais e humanos com mutações no gene da leptina ou no 

gene de seu receptor, os quais desenvolvem apetite exacerbado e obesidade em graus 

avançados (DUBERN; CLÉMENT, 2012).  

Os receptores de leptina podem ser encontrados em seis isoformas, 

categorizadas, de acordo com suas características estruturais, em longos, curtos e 

solúveis. Dentre as isoformas longas, a Ob-Rb é capaz de transmitir o sinal da leptina 

para o meio intracelular em diversos tecidos, inclusive no SNC. As isoformas curtas 

parecem ser capazes de ativar sinais de transdução em cascata. E as solúveis são, 

provavelmente, reguladoras da quantidade de leptina livre na circulação e atuam como 

carreadoras de leptina, levando esse hormônio até os receptores de membranas 

(GORSKA et al., 2010). A secreção de receptores solúveis ocorre juntamente com a 

leptina, tanto no tecido adiposo branco, como na mucosa gástrica. Primeiramente, esses 

tecidos produzem a leptina e o receptor OB-Rb e ambos são envolvidos no complexo de 

Golgi, formando vesículas secretórias, dentro das quais ocorre um processo de 

maturação, que converte o receptor de leptina para sua isoforma solúvel. A leptina é 

então secretada e complexada em seu receptor solúvel (CAMMISOTTO et al., 2010;  

CAMMISOTTO; BENDAYAN, 2012). 

 O receptor Ob-Rb tem presença bastante expressiva no núcleo arqueado do 

hipotálamo (GORSKA et al. 2010), podendo ser encontrado, tanto em neurônios 

inibitórios (neurônios GABAérgicos), quanto em neurônios excitatórios (neurônios 
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glutamatérgicos). A maior parte dos efeitos da leptina no controle da massa corporal 

ocorre por meio da ligação da leptina a receptores OB-Rb de neurônios GABAérgicos. 

A leptina provoca redução do efeito inibitório dos neurônios GABAérgicos nos 

neurônios pré-proopiomelanocortina que, por sua vez, aumentam a produção de 

proopiomelanocortina. Estes dão origem a peptídeos bioativos, incluindo as 

melanocortinas, que aumentam o gasto energético, a lipólise e reduzem a ingestão 

alimentar (VONG et al., 2011). Entretanto, o principal neurotransmissor responsável 

pela ação da leptina na regulação da saciedade em curto prazo parece ser o fator de 

transcrição cocaína-anfetamina dependente, que também tem efeito anorexígeno 

(HELDSINGER et al., 2012). A leptina ainda provoca redução da síntese de peptídeos 

orexígenos como neuropeptídeo Y e proteína agouti relacionada, mas essa parece ser 

uma via menos importante para regulação do balanço energético (ROBERTSON; 

LEINNINGER; MYERS,2008;VONG et al., 2011). 

 Também no hipotálamo, podemos encontrar outra área com expressão abundante 

de receptores OB-Rb: o núcleo ventromedial. É possível que a leptina, por meio da 

ligação com receptores dessa região, aumente a produção de proopiomelanocortina, 

inibindo a ingestão energética (ZHANG et al., 2011). 

Os efeitos da leptina, mediados por comandos centrais, foram comprovados em 

animais e em humanos. A administração intracerebroventricular de leptina aumenta a 

expressão de RNAm da lipase hormônio sensível (enzima mobilizadora de lipídios 

estocados no tecido adiposo branco e de proteínas desacopladoras do tecido adiposo 

marrom) (TAJIMA et al., 2005), responsáveis pelo aumento da oxidação de substratos 

energéticos e produção de calor (MILLET et al.,1997). Além de atuar centralmente, a 

leptina exerce efeitos biológicos diretamente em diversos tecidos, entre eles, o próprio 

tecido adiposo branco. Nesse tecido, a leptina parece ser capaz de induzir a apoptose de 

adipócitos (HAMRICK et al., 2007) e ativar a síntese de óxido nítrico, favorecendo 

rapidamente a lipólise (JOFFIN et al., 2012). 

Em relação ao metabolismo glicídico, perifericamente, a leptina eleva a 

utilização de glicose no tecido muscular esquelético, fígado e pâncreas, por aumentar a 

sensibilidade à insulina nesses tecidos (DYCK, 2009). Entretanto, no tecido adiposo, 

esse efeito não é observado (MINOKOSHI; HAQUE; SHIMAZU, 1999). A 

administração intracerebroventricular de leptina parece ser capaz de controlar a glicemia 

em animais insulino-deficientes (FUJIKAWA et al., 2010). Adicionalmente, existe uma 

estreita relação entre leptina e insulina no hipotálamo, onde esses hormônios interagem 
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e exercem efeitos complementares na supressão do apetite (CARVALHEIRA et al., 

2005).  

 No intestino, a leptina também exerce efeitos que interferem na composição 

corporal. As células epiteliais intestinais expressam receptores OB-Rb, tanto na 

membrana baso-lateral., como na membrana voltada para a luz intestinal. Assim, tanto a 

leptina proveniente do plasma, quanto aquela proveniente do suco gástrico são capazes 

de atuar nos enterócitos. Nessas células, a leptina inibe o transporte de sódio e glicose, 

reduzindo a captação intestinal de glicose (DUCROC et al., 2005); promove aumento de 

transportadores “pepT1”, elevando a captação de aminoácidos e reduz a liberação de 

triglicerídeos, quilomicrons e lipoproteína de baixa densidade na membrana basolateral 

(STAN et al., 2001). 

 A leptina ainda atua na regulação do metabolismo ósseo. Tal regulação pôde ser 

identificada em estudo experimental, no qual ratos deficientes em leptina (ob/ob) 

apresentam variadas anormalidades esqueléticas (IWANIEC et al., 2007). Esse 

hormônio parece atuar tanto por meio de vias periféricas, promovendo o aumento do 

número de osteoblastos e a atividade dos mesmos (TURNER et al., 2012), quanto por 

mecanismos centrais envolvidos no controle de processos relacionados à fisiologia do 

tecido ósseo (DRIESSLER;BALDOCK,2010). 

 Os diversos efeitos da leptina parecem iniciar ainda no período intrauterino 

(SAGAWA et al., 2002). A leptina produzida pela placenta é fornecida tanto para 

circulação materna quanto para a fetal (MASUZAKI et al., 1997) e receptores OB-Rb 

são abundantemente expressos na placenta e em tecidos fetais(HENSON; SWAN; 

O'NEIL, 1998). A correlação positiva encontrada entre o teor de leptina do cordão 

umbilical e resultados obstétricos como idade gestacional (MELLATI et al., 2010), 

comprimento (MANTZOROS et al., 2009), peso e IMC ao nascer (MELLATI et 

al.,2010), assim como o menor teor de leptina no sangue do cordão umbilical 

encontrado em crianças PIG (REN; SHEN, 2010), são evidências da ação desse 

hormônio no período pré-natal. Também foi encontrada correlação positiva entre o 

conteúdo de leptina do plasma materno, quantificado em torno da metade do período 

gestacional, e as variáveis peso ao nascer e idade gestacional ao nascer, corroborando os 

achados anteriormente citados (SHROFF et al., 2012). 

 Após o nascimento, a leptina parece continuar influenciando o crescimento e o 

ganho de massa corporal da criança. Em recém-nascidos, foi encontrada forte correlação 

positiva entre o teor de leptina do plasma e parâmetros antropométricos como dobras 
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cutâneas triciptal e subescapular, comprimento, IMC e peso ao nascer (NG et al., 2005). 

Savino e cols (2010a) também encontraram correlação positiva entre a concentração 

desse hormônio no plasma e as medidas de peso e IMC, em lactentes de até seis meses 

de vida, alimentados exclusivamente ao seio. Recentemente, Wang e cols (2012) 

encontraram associação positiva entre a redução da concentração plasmática de leptina, 

nos primeiros quatro dias após o parto, e o ganho de massa corporal no primeiro ano de 

idade. Adicionalmente, em crianças de diversas faixas etárias, com obesidade severa, foi 

encontrada elevada prevalência de mutações no gene codificador de leptina (SAEEDA 

et al., 2012). 

 A leptina está presente no leite humano (CASABIELL et al., 1997; 

HOUSEKNECHT et al., 1997). Este hormônio é proveniente da circulação materna 

(CASABIELL et al., 1997) e da produção por células epiteliais das glândulas mamárias 

(SMITH-KIRWIN et al.,1998). Muitas publicações reportam que o teor de leptina na 

secreção láctea é positivamente correlacionado, porém, consideravelmente menor, 

àquele encontrado no plasma da nutriz (CASABIELL et al., 1997; HOUSEKNECHT et 

al., 1997; UCAR et al., 2000; BIELICKI; HUCH; MANDACH, 2004; MIRALLES et 

al., 2006; AYDIN et al., 2008; SCHUSTER et al.,2011). Entretanto, existem resultados 

discordantes no que se refere à existência de correlação entre o teor de leptina do leite e 

o do plasma da nutriz (SAVINO et al., 2010a). 

Dados experimentais mostram que a leptina presente no leite materno pode ser 

absorvida pelo estômago de filhotes recém-nascidos e transferida para sua circulação 

(CASABIELL et al., 1997; OLIVER et al., 2002). A absorção de leptina, em ratos, 

ocorre principalmente na primeira metade do período de lactação, quando a mucosa 

gástrica ainda é bastante imatura, facilitando este processo. Com o amadurecimento da 

mucosa, a absorção reduz e a produção endógena do hormônio no tecido aumenta 

(OLIVER et al., 2002). De forma semelhante, em porcos, a produção de leptina pelo 

tecido adiposo tende a crescer paralelamente ao desenvolvimento do neonato 

(RAMSAY; CAPERNA, 2009). A menor capacidade de síntese endógena e a maior 

facilidade de absorção, demonstrada em animais nas fases mais iniciais da 

amamentação, poderiam explicar, em parte, a magnitude da ação da leptina contida no 

leite durante esse período (MIRALLES et al., 2006).  

No início do período neonatal, o SNC é bastante imaturo. Nessa fase, a leptina 

exerce importante papel neurotrófico no hipotálamo, atuando em eventos celulares 

como neurogênese, crescimento dos axônios e sinaptogênese. Assim, a leptina seria 
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responsável pelo desenvolvimento do seu principal mediador, o hipotálamo. Essa 

atividade da leptina estaria restrita ao período perinatal e seria um fator 

permanentemente determinante do potencial de sua própria atuação no hipotálamo 

(BOURET, 2010). A literatura refere dados de que as vias neurais do núcleo arqueado 

do hipotálamo são interrompidas em ratos ob/ob e o tratamento com esse hormônio na 

fase adulta não é capaz de reverter esse defeito neuro-anatômico. Entretanto, o 

tratamento de animais ob/ob com a administração de leptina exógena no período 

neonatal é capaz de recuperar o desenvolvimento daquelas vias neuronais (BOURET; 

DRAPER; SIMERLY,2004). Adicionalmente, nesse período vital, a leptina parece ser 

capaz de interferir na expressão de genes do receptor Ob-Rb e genes relacionados com a 

ingestão energética, sendo capaz de promover, em longo prazo, a sua própria 

sensibilidade e a resposta metabólica à sua ação (PRIEGO et al., 2010).  

Animais que receberam doses fisiológicas orais suplementares de leptina, 

durante o período em que estavam sendo amamentados, exibiram diversas vantagens em 

relação àqueles que não receberam essa suplementação. Em curto prazo, foi descrita 

redução da ingestão de alimentos (SANCHEZ et al., 2005).  Muitos outros efeitos foram 

observados em longo prazo, entre eles, maior resistência à obesidade induzida por dietas 

hiperlipídicas e supressão do aumento da massa adiposa, decorrente do avanço da 

idade(PICO et al., 2007); menor liberação de insulina pós-prandial e maior sensibilidade 

a esse hormônio na fase adulta, além de menor preferência por alimentos ricos em 

gordura e ingestão diária de menor teor energético (SANCHEZ et al.,2008); maior 

sensibilidade à leptina e maior resposta à ação desse hormônio na fase adulta (PRIEGO 

et al., 2010). Estes resultados indicam que o referido efeito protetor do hormônio parece 

se estender para a vida adulta. 

Em humanos, também existem evidências de que a leptina contida no leite 

materno é absorvida e capaz de exercer suas funções no organismo do neonato. Foram 

encontrados receptores do hormônio em células absortivas do tubo gastrointestinal, 

ainda no período fetal (APARICIO et al., 2005). Adicionalmente, Ucar e cols (2000) 

observaram correlação positiva entre o teor de leptina do leite e o teor encontrado no 

plasma do lactente, embora essa associação não tenha sido encontrada por outros 

autores (SAVINO et al., 2010a). Assim como nos animais, em crianças nas fases 

iniciais do período de lactação, a mucosa do estômago é imatura, facilitando a absorção 

de leptina (RESTO et al., 2001). Dessa forma, o conteúdo de leptina exógena, provido 

por meio da ingestão do leite humano nestas fases iniciais da vida pós-natal, seria 
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absorvido de maneira muito eficiente e, considerando a imaturidade do SNC, seria 

crítico para ação da leptina por um período bastante prolongado (PICO et al., 2007; 

SANCHEZ et al., 2008). Essa hipótese é sustentada por publicações que indicam a 

existência de correlação negativa entre o teor de leptina do leite humano no período 

mais inicial da lactação e os parâmetros antropométricos em fases mais avançadas da 

infância (MIRALLES et al., 2006; SCHUSTER et al., 2011).  

A proteção contra o desenvolvimento de obesidade na vida adulta, exercida pelo 

aleitamento materno exclusivo em relação à alimentação com fórmulas infantis, seria 

outra evidência da importância da leptina no período neonatal. As fórmulas lácteas 

infantis parecem não conter leptina. As proteínas adicionadas a essas fórmulas são 

isoladas de leite bovino desengordurado. Como a leptina encontra-se associada aos 

glóbulos de gordura, ela seria removida junto com a gordura do leite. Portanto, a leptina 

seria um dos fatores que diferencia o leite humano das fórmulas industrializadas e, 

considerando suas atividades fisiológicas, ela poderia ser responsável pela maior 

proteção contra o desenvolvimento de obesidade exercida pelo leite materno (RESTO et 

al., 2001). 

 

2.4Adiponectina: relevância biológica sob intensa investigação 

 A adiponectina é um peptídeo composto por 244 aminoácidos, cuja estrutura 

básica é um trímero. Na circulação, trímeros podem se associar formando hexâmeros ou 

multímeros de elevado peso molecular (HMW) (ARITA et al., 1999). Essas estruturas 

apresentam-se na forma alongada ou globular (FRUEBIS et al., 2001). As diferenças 

estruturais definem funções próprias a cada tipo de adiponectina, sendo a HMW a de 

maior atividade biológica (SINHAet al., 2007).  

A adiponectina é produzida a partir do gene apM1, principalmente no tecido 

adiposo, mas também na medula óssea, osteoblastos, músculo esquelético, músculo 

cardíaco, glândulas salivares, células epiteliais e tecido fetal (NISHIDA et al., 2007), 

sugerindo a existência de ação autócrina/ parácrina em diversos tecidos (BROCHU-

GAUDREAU et al., 2010). De maneira oposta à leptina e outras adipocinas, seus teores 

plasmáticos são inversamente correlacionados ao IMC (ARITA et al., 1999), ao 

conteúdo de gordura visceral (LARA-CASTRO et al., 2006) e, principalmente, à 

relação cintura-quadril (CNOP et al., 2003). Postula-se que os responsáveis pela 

inibição da síntese ou secreção de adiponectina sejam o fator de necrose tumoral alfa - 
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cuja concentração é elevada em obesos - e produtos secretados pelo tecido adiposo 

(MATSUZAWA,2006), incluindo a própria adiponectina (BROCHU-GAUDREAU et 

al., 2010). 

Foram identificados três receptores desse hormônio: AdipoR1, AdipoR2 e T-

cadherin. O receptor AdipoR1 tem elevada afinidade pela forma globular e o AdipoR2 

tem afinidade intermediária tanto pela forma globular quanto pela alongada 

(YAMAUCHI et al., 2003). Ambos estão envolvidos no metabolismo energético, mas 

parecem ter ações antagônicas: ratos deficientes em AdipoR1 tornam-se obesos, 

intolerantes à glicose e têm redução do gasto energético, enquanto os deficientes em 

AdipoR2  são magros, resistentes à obesidade induzida por dietas hiperlipídicas e 

demonstram aumento do gasto energético(BJURSELL et al., 2007). Já o receptor T-

cadherin parece ligar-se somente à forma alongada de hexômeros e HMW (HUG et al., 

2004). Esse receptor não possui o domínio intracelular responsável pela transdução do 

sinal. Sendo assim, é possível que ele atue conjuntamente com outras proteínas de 

membrana, incluindo a AdipoR1 e a AdipoR2 para transmitir o sinal da adiponectina 

para o meio intracelular (DENZEL et al., 2010), ou que ele simplesmente compita com 

os demais receptores pela ligação com a adiponectina, interferindo assim na sinalização 

desse hormônio (BROCHU-GAUDREAU et al., 2010).  

 Os receptores AdipoR1 e AdipoR2 são expressos no fígado (YODA-

MURAKAMI et al., 2001), na musculatura esquelética (ASHWAL et al., 2011) e no 

tecido adiposo (RASMUSSEN et al., 2006), exercendo importante papel no 

metabolismo lipídico e da glicose (SATTAR; SATTAR, 2012). Entretanto, os 

resultados de investigações acerca da atuação da adiponectina nesses tecidos são 

controversos.  Em relação à atuação do hormônio nas células hepáticas, existem 

resultados que apontam para indução da β-oxidação (YAMAUCHI et al., 2003) e outros 

indicativos de que a adiponectina promoveria o processo lipogênico nas células 

estreladas (SHAFIEI et al., 2011). Adicionalmente, ao aumentar a sensibilidade à 

insulina nesse tecido, esse hormônio ainda seria capaz de suprimir a síntese hepática de 

glicose (BERG et al., 2001). Os efeitos da adiponectina no metabolismo glicídico e 

lipídico no tecido hepático parecem ser decorrentes da atuação do hormônio na 

regulação da expressão de genes de enzimas cruciais para ocorrência desses processos 

(LIU et al., 2012b). Nos miócitos, a adiponectina reduziria o acúmulo de triglicerídeos e 

aumentaria a oxidação de ácidos graxos (KIM et al., 2006), além de estimular a síntese e 

inibir a degradação proteica, atuando, dessa forma, na regulação do crescimento dos 
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músculos esqueléticos (YAMAUCHI et al., 2001). A ligação da adiponectina aos 

receptores AdipoR1 e AdipoR2, de miócitos e hepatócitos, ainda promove a ativação da 

AMPK, responsável por elevar a sensibilidade à insulina nessas células (WANG et al., 

2007) e, consequentemente, promover a captação de glicose (YAMAUCHI et al., 2002). 

No tecido adiposo, a adiponectina também promove o efeito da insulina, aumentando a 

captação de glicose e a lipogênese (SATTAR; SATTAR, 2012). Esse hormônio ainda 

parece ser capaz de inibir a lipólise, efeito que foi observado em animais (QIAO et al., 

2012) e humanos (WEDELLOVÁ et al., 2011). 

 Em relação ao pâncreas, foi demonstrado, apenas em animais, a presença dos 

receptores AdipoR1 e AdipoR2 (WADE et al., 2009). Nesse tecido, a adiponectina 

provoca exocitose dos grânulos de insulina e estimula a expressão do gene deste 

hormônio e de seus fatores de transcrição (OKAMOTO et al., 2008). Entretanto, em um 

ensaio in vitro com ilhotas pancreáticas humanas, não foi observado qualquer efeito da 

adiponectina na secreção de insulina (STAIGER et al., 2005). A literatura apresenta 

dados epidemiológicos que sustentam esse ensaio (KOEBNICK et al., 2008).  

A ação central da adiponectina permanece constituindo tema bastante 

controverso (BROCHU-GAUDREAU et al., 2010). Receptores AdipoR1 e AdipoR2 

são amplamente distribuídos no SNC, inclusive em regiões hipotalâmicas e hipofisárias 

envolvidas no controle da ingestão alimentar e do gasto energético (QI et al., 2004; 

KUBOTA et al., 2007). Não há consenso acerca da capacidade da adiponectina 

atravessar a barreira hematoencefálica (QI et al., 2004) ou não (SPRANGER et al., 

2006). Mas é possível que haja ação autócrina/ parácrina na hipófise em razão da 

produção de adiponectina pela própria glândula (PSILOPANAGIOTI et al.,2009). Na 

literatura podemos encontrar resultados sugestivos de que a adiponectina reduzo gasto 

energético (KUBOTA et al., 2007) e outros em que ocorre aumento do gasto energético 

com redução da massa corporal(QI et al., 2004). Da mesma forma, Kubota e cols (2007) 

sugeriram que o hormônio estimula a ingestão de alimentos, enquanto Bassi e cols 

(2012) observaram pequena redução no apetite e, ainda, Qi e cols (2004) não 

encontraram nenhum efeito sobre o apetite. 

 O teor plasmático de adiponectina aumenta com a perda de massa corporal. Em 

razão de não ser observada variação no conteúdo circulante deste hormônio ao longo do 

dia, foi sugerido que a regulação das concentrações plasmáticas seja decorrente de 

alterações metabólicas de longo prazo e não do estado de jejum/alimentação (YANG et 

al., 2001). Todavia, tanto em animais desnutridos quanto naqueles em jejum, observa-se 
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aumento da expressão de receptores AdipoR1 e 2, elevando à sensibilidade a 

adiponectina (TSUCHIDA et al., 2004). 

 Desde o período fetal, a adiponectina pode ser encontrada em diversos tecidos 

(CORBETTA et al., 2005). No sangue do cordão umbilical, a forma molecular 

predominante é a HMW (WANG et al., 2002). Embora a origem da adiponectina do 

cordão umbilical não tenha sido definida, existem evidências de que a fonte seja 

principalmente os tecidos fetais. Entre algumas dessas evidências, destacam-se: a 

adiponectina parece não ser capaz de atravessar a barreira placentária (MAZAKI-TOVI 

et al., 2007); o teor de adiponectina do plasma fetal é mais de duas vezes maior do que o 

de adultos (ASTAPOVA;LEFF, 2012); os teores de adiponectina no plasma do cordão 

umbilical não apresentam correlação com aqueles encontrados no plasma materno 

(SIVAN et al., 2003; WEYERMANN et al., 2006), a não ser quando é realizado o 

ajuste para idade gestacional (ASTAPOVA; LEFF, 2012). 

Em recém-nascidos, com quatro dias de vida, também foi encontrado conteúdo 

circulante de adiponectina substancialmente maior do que em adultos (SIVAN et al., 

2003). O percentual de gordura corporal de neonatos, que é bastante reduzido em 

comparação com o de adultos, explica, em parte, esse achado (SIVAN et al., 2003; 

BROCHU-GAUDREAU et al., 2010). Adicionalmente, os adipócitos de recém-

nascidos não sofreram hipertrofia, processo que reduz a produção de adiponectina 

(SIVAN et al., 2003). 

Não há consenso a respeito dos efeitos da adiponectina sobre os parâmetros 

antropométricos ao nascer. Podemos encontrar na literatura diferentes trabalhos que 

confirmam a existência de correlação positiva entre a concentração de adiponectina no 

sangue do cordão umbilical e o peso ao nascer (SIVAN et al., 2003; TSAI et al., 

2004;WEYERMANN et al., 2006). Outros não encontraram essa associação 

(CORBETTA et al.,2005; MAZAKI-TOVI et al.,2007). Da mesma forma, correlação 

positiva com adiposidade ao nascer foi constatada por um grupo (TSAI et al., 2004) e 

por outro não (WEYERMANN et al., 2006). Mais recentemente, em estudo 

experimental, foi observado que em camundongos gestantes obesos, o teor de 

adiponectina e a massa adiposa do feto são maiores do que o de animais controle (QIAO 

et al., 2012). 

No período pré-natal observa-se correlação positiva entre a concentração de 

adiponectina no plasma e a adiposidade do feto (CORBETTA et al., 2005; BOZZOLA 

et al., 2010). Após o nascimento, o percentual de gordura corporal aumenta 
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progressivamente, enquanto o teor plasmático de adiponectina reduz (BOZZOLA et al., 

2010). Nos adultos, o teor plasmático de adiponectina é inversamente associado à 

adiposidade(QIAO et al., 2012). 

Como adiantado anteriormente, o tecido adiposo mamário também secreta 

adiponectina. No caso das nutrizes, apesar do teor plasmático se comportar da mesma 

forma que é observada na população adulta em geral, o teor de adiponectina no leite é 

positivamente correlacionado com seu IMC (MARTIN et al., 2006; WOO et al., 2009). 

Diversas evidências sustentam a hipótese de que a adiponectina, presente no leite 

materno, seria capaz de exercer algum tipo de regulação metabólica no lactente. A 

capacidade do hormônio resistir ao processo digestivo e exercer atividade biológica 

significativa é garantida por sua presença, predominantemente, na forma molecular 

HMW, cuja estrutura é bastante glicosilada, o que a torna mais resistente à proteólise e 

garante seu elevado potencial biológico (WANG et al., 2002). No intestino, a 

capacidade de atuação da adiponectina, obtida por via oral, é sustentada pela presença 

do receptor AdipoR1 em enterócitos humanos (BRONSKY et al., 2012). Embora não 

existam dados sobre a presença de receptores no intestino de lactentes, em animais, o 

receptor de adiponectina foi identificado no intestino delgado, ainda no período 

embrionário (ZHOU et al., 2005). Considerando o aumento da sensibilidade à insulina, 

provocado pela adiponectina, e a atuação da insulina na maturação intestinal neonatal 

(SHEHADEH et al., 2003), a adiponectina proveniente do leite seria importante para o 

desenvolvimento do intestino em lactentes (MARTIN et al., 2006). 

Além da provável ação da adiponectinano próprio tecido intestinal, o hormônio, 

mesmo em sua forma molecular mais complexa, parece ser capaz de atravessar a 

mucosa intestinal e atingir a circulação sanguínea. Newburg e cols (2010) mostraram 

que a adiponectina humana HMW, inserida na luz intestinal de camundongos lactentes, 

podia ser observada na circulação desses animais, confirmando que foi absorvida. 

Adicionalmente, os autores identificaram correlação positiva entre a concentração de 

adiponectina no leite e o teor observado no plasma do lactente que o consome, 

corroborando a capacidade de absorção do hormônio. Essas observações podem ser 

explicadas pela falta de maturidade do intestino de neonatos. As células intestinais são 

“seladas” umas às outras por estruturas denominadas tight junctions. Essas estruturas 

preenchem os espaços entre as células, impedindo que bactérias e outros organismos 

indesejáveis penetrem através da mucosa intestinal (STEED; BALDA; MATTER, 

2010). Nos recém-nascidos, a expressão de proteínas que formam as tight junctions é 
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incompleta e, por isso, eles apresentam maior permeabilidade intestinal, o que facilita a 

absorção de moléculas de maior massa molecular (ELBURG et al., 1992).  

 Assim, a adiponectina proveniente do leite humano parece permanecer intacta e 

funcional, após atravessar a mucosa intestinal e atingir a circulação sanguínea do 

lactente. Essa hipótese é sustentada pela constatação de que processos metabólicos 

envolvidos com a adiposidade são influenciados, de maneira distinta, de acordo com a 

quantidade de adiponectina consumida pelo lactente (que é variável, dado que o 

conteúdo presente na secreção láctea de distintas nutrizes também é variável) 

(NEWBURG et al., 2010). 
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3 JUSTIFICATIVA E HIPÓTESE 

O controle exercido pelos hormônios grelina, leptina e adiponectina sobre o 

apetite, a utilização dos estoques energéticos corporais e os processos envolvidos com o 

crescimento corporal tem sido extensamente investigado. A grelina favorece o acúmulo 

de tecido adiposo e o crescimento longitudinal; a leptina atua na redução dos estoques 

energéticos corporais; já os efeitos da adiponectina foram menos elucidados, mas ela 

parece atuar, principalmente, no sentido de reduzir o acúmulo de tecido adiposo. Nos 

primeiros meses de vida, a atuação desses peptídeos pode ser crítica para a modulação 

de mecanismos relacionados ao controle do balanço energético e, até os seis meses de 

idade, o alimento recomendado é o leite materno.  Considerando que grelina, leptina e 

adiponectina estão presentes nessa secreção, que seus teores parecem ser influenciados 

pelo estado nutricional materno e os mesmos seriam capazes de modular o estado 

nutricional do lactente, testamos a hipótese de que o conteúdo destes hormônios no leite 

pode estar associado a parâmetros antropométricos maternos e do lactente alimentado 

exclusivamente ao seio. 
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4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo geral  

Investigar a relação entre teores de grelina total, leptina e adiponectina no leite 

materno e o estado nutricional antropométrico de nutrizes e de seus respectivos lactentes 

em aleitamento materno exclusivo. 

4.2 Objetivos específicos 

(I) Descrever indicadores sóciodemográficos (idade, renda familiar, 

estado civil e ocupação) das nutrizes; 

(II) Avaliar o estado nutricional antropométrico das nutrizes na gestação e 

na ocasião da coleta das amostras do leite materno;  

(III) Avaliar o estado nutricional antropométrico dos lactentes ao 

nascimento e na ocasião da coleta das amostras do leite materno; 

(IV) Determinar o conteúdo de grelina total, leptina e adiponectina em 

amostras de leite materno maduro; 

(V) Testar associação entre os parâmetros antropométricos maternos 

(ganho de peso gestacional, estatura, massa corporal e IMC atuais) e o 

conteúdo de grelina total, leptina e adiponectina do leite materno 

maduro; 

(VI) Testar associação entreos parâmetros antropométricos do lactente 

(massa corporal, comprimento, perímetro cefálico, ganho de massa 

corporal e IMC) em aleitamento exclusivo e o conteúdo de grelina 

total, leptina e adiponectina do leite materno maduro.  
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5 MÉTODOS 

5.1 Delineamento do estudo  

Trata-se de estudo observacional analítico transversal (HENNEKENS; 

BURING, 1987), cuja captação de participantes, assim como de seus dados e material 

biológico, ocorreu de forma contínua, ao longo de um período de 10 meses (entre 

agosto de 2009 e fevereiro de 2010), caracterizando uma amostra de conveniência. Essa 

etapa do estudo foi realizada no ambulatório de acolhimento materno-infantil do Centro 

Municipal de Saúde Harvey Ribeiro de Souza Filho, localizado no Recreio dos 

Bandeirantes, Rio de Janeiro. 

Esta unidade oferece equipes materno-infantis treinadas para orientar as 

gestantes e as nutrizes na prática do aleitamento materno além de incentivar a adoção do 

mesmo, sendo considerada uma “Unidade básica amiga da amamentação”. 

 

5.2 Sujeitos da pesquisa 

Foram recrutados pares de nutrizes e seus filhos que atendessem aos seguintes 

critérios: (i) Idade materna entre 19 e 40 anos; (ii) Ausência de doenças crônicas não 

transmissíveis na mãe, como hipertensão arterial sistêmica, doenças cardiovasculares e 

diabetes mellitus tipo 2; (iii) Ausência de doenças infecciosas na mãe, como tuberculose 

e infecção pelo vírus da imunodeficiência humana; (iv) Ausência de enfermidades nas 

mamas como mastite; (v) Amamentar exclusivamente um único lactente; (vi) Mãe não 

consumir suplementos nutricionais, fármacos, drogas ilícitas e bebidas alcoólicas no 

período de lactação; (vii) Não ser tabagista; (viii) Bebê nascido a termo (entre 37 e 42 

semanas de gestação); (ix) Bebê possuir entre duas semanas e seis meses de vida; (x) 

Bebê possuir registro de peso ao nascer superior a 2500 g e inferior a 4000 g; (xi) Bebê 

possuir registro de informação relativa ao índice de Apgar, no quinto minuto, acima de 

7; (xii) Bebê estar em aleitamento materno exclusivo, desde o nascimento. 

 

5.3 Captação das voluntárias, coleta de dados e de amostras de leite materno 

 As nutrizes foram abordadas na sala de espera para a consulta de puericultura no 

ambulatório do Centro Municipal de Saúde. Após a apresentação do pesquisador, foram 

realizadas as perguntas necessárias para identificar os binômios que atendessem aos 
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critérios de inclusão. Neste caso, a nutriz era esclarecida acerca dos objetivos e 

procedimentos do estudo e recebia duas cópias do termo de consentimento livre e 

esclarecido, sendo solicitado que fossem datadas e assinadas. Uma das cópias 

permanecia com a nutriz participante e a outra era devolvida ao pesquisador. Em 

seguida, por meio de entrevista orientada por questionário (Anexo 1), previamente 

elaborado e testado, foram obtidas informações relativas às suas características pessoais 

e sociodemográficas além de informações sobre o parto.  

Informações sobre os lactentes - nome completo, sexo, data de nascimento, 

índice de Apgar no quinto minuto de vida, peso, perímetro cefálico e comprimento ao 

nascer - foram obtidas por meio de consulta ao prontuário médico da unidade de saúde 

e/ou cartão da criança e registradas em formulário padronizado (Anexo 2).  

As medidas para a avaliação da antropometria do lactente e da nutriz foram 

tomadas pelo próprio pesquisador, na sala de pesagem do ambulatório. A massa 

corporal dos lactentes,por ocasião da captação, expressa em gramas (g), foi medida em 

balança calibrada do tipo digital (Filizola®), com a criança despida. O comprimento, 

expresso em centímetros (cm), foi verificado com o lactente em decúbito dorsal, por 

meio da utilização de antropômetro horizontal de madeira, tomando-se a medida da 

coroa até o calcanhar. O perímetro cefálico, expresso em cm, foi obtido com o uso de 

fita métrica inextensível, correspondendo à medida da circunferência occipital frontal. A 

massa corporal das nutrizes, por ocasião da captação, foi medida em balança da marca 

Filizola®, tipo plataforma, com sensibilidade de 100 g e capacidade máxima de 150 kg. 

A estatura dessas mulheres foi verificada por meio da utilização de estadiômetro com 

variação de 0,5 cm e medida de estatura máxima de 191 cm (LOHMAN; ROCHE; 

MARTORELL, 1988). 

O último procedimento constituiu-se na coleta de amostras de leite materno, 

ainda no período da manhã, do mesmo dia. Cada nutriz participante do estudo era 

levada à sala de atendimento pediátrico. Neste ambiente, as mulheres eram orientadas a 

lavar as mãos com sabonete, em lavatório disponível no local bem como a se sentar 

confortavelmente, na poltrona também disponível. Em seguida, o pesquisador orientava 

a nutriz na realização da expressão manual do leite, executada pela própria nutriz, 

utilizando o material de coleta existente especificamente para esse fim. O leite maduro 

era extraído do seio mais cheio, ou seja, do primeiro seio oferecido na mamada anterior 

ou daquele não oferecido. Não foi realizada nenhuma orientação prévia em relação à 

alimentação materna, podendo ter sido incluídas nutrizes que estavam em jejum ou após 
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o consumo de qualquer alimento, independentemente do intervalo entre o possível 

consumo de alimentos e a coleta do leite. 

Foram coletados, por nutriz, aproximadamente, 10 mL de leite, em tubos de 

ensaio de polipropileno, previamente identificados, mantidos sob refrigeração, inclusive 

durante o transporte até o Laboratório de Bioquímica Nutricional do Instituto de 

Nutrição Josué de Castro da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nesse local, as 

amostras foram submetidas à agitação, em vórtex, a fim de assegurar sua 

homogeneidade e, em seguida, separadas em alíquotas de 2 mL, as quais foram 

armazenadas em tubos eppendorfes,previamente identificados. Esses foram estocados a 

-70°C até a realização das análises correspondentes à quantificação dos teores 

hormonais. 

 

5.4 Avaliação das variáveis sociodemográficas das nutrizes 

 A ocupação foi divida em três categorias: a nutriz que não trabalhava fora de 

casa e nem estudava foi considerada “dona de casa”; aquela que apenas dedicava-se aos 

estudos (além dos afazeres domésticos) foi considerada “estudante”; e o exercício de 

qualquer trabalho remunerado foi a característica determinante para incluí-la na 

classificação “trabalha fora”.  

A classificação segundo a renda familiar (somatório da renda individual dos 

moradores do mesmo domicílio) foi realizada com base no salário mínimo vigente na 

ocasião da coleta de dados (465 reais). Os dados foram divididos em quatro categorias: 

0 a 1 salário (até 465 reais); 1 a 2 salários (até 930 reais), 2 a 3 salários (até 1395 reais) 

e  ≥3 salários (acima de 1395 reais). 

 Em relação ao estado civil, foram classificadas como solteiras, as nutrizes que 

não viviam com um companheiro ou casadas/em união estável. 

 A escolaridade das nutrizes também foi categorizada conforme descrição a 

seguir: nenhuma/analfabetas ou, de acordo com a última série concluída, 1º ao 5º ano do 

ensino fundamental; 6º ao 9º ano do ensino fundamental; 1º, 2º ou 3º ano do ensino 

médio e ensino superior (graduação ou pós-graduação). 

   

5.5 Avaliação do estado nutricional antropométrico das nutrizes  

Para avaliação do estado nutricional pré-gestacional e do estado nutricional no 

momento da coleta de dados, empregou-se o IMC [peso (kg)/estatura (m)
2
]. Para 
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realização dos cálculos foram utilizadas as medidas de massa corporal e estatura, 

obtidas no dia da coleta de dados. Os pontos de corte adotados para a classificação da 

situação nutricional pré-gestacional e atual das mulheres, segundo o IMC, foram 

aqueles recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que estabelecem 

como baixo peso, valores de IMC < 18,5 kg/m
2
; eutrofia, valores de IMC ≥ 18,5 e < 25 

kg/m
2
; sobrepeso, valores de IMC ≥ 25 e < 30 kg/m

2
 e obesidade, valores de IMC ≥ 30 

kg/m
2
(WHO, 2002). 

O ganho de peso na gestação foi avaliado segundo as recomendações do Institute 

of Medicine (IOM, 2009), levando em consideração o IMC pré-gestacional da nutriz. 

 

5.6 Avaliação do estado nutricional antropométrico dos lactentes 

O peso ao nascer, segundo a idade gestacional, foi categorizado de acordo com o 

gráfico proposto por Alexander e cols (1996), que classifica os recém-nascidos em 

pequeno para idade gestacional (PIG, < percentil 10), adequado para idade gestacional 

(AIG, entre percentil 10 e percentil 90) e grande para idade gestacional (GIG, > 

percentil 90). A classificação do comprimento ao nascer e do perímetro cefálico ao 

nascer foram realizadas utilizando-se como referência as curvas da OMS publicadas em 

2006 (WHO, 2006) e 2007 (WHO, 2007), respectivamente. 

O estado nutricional atual dos lactentes foi avaliado utilizando-se os dados de 

massa corporal (g), perímetro cefálico (cm), comprimento (cm) e idade (dias de vida). 

Por meio desses parâmetros foram avaliados os índices peso para idade, peso para 

estatura, estatura para idade e IMC para idade. Também foi calculado o ganho ponderal 

semanal, por meio da subtração da massa corporal do lactente (obtida no dia da coleta 

de leite materno), do respectivo peso de nascimento, dividida pela idade da criança 

(número de dias de vida). O valor resultante, expresso em g/dia, foi multiplicado por 

sete (sete dias da semana), representando o ganho ponderal semanal. Para classificação 

do padrão de crescimento e do estado nutricional dessas crianças utilizou-se o padrão de 

crescimento da OMS para crianças menores de cinco anos (WHO,2008) (Quadro 1). 
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Quadro 1 - Diagnóstico nutricional segundo índices antropométricos 

Escore-z  
Indicadores de crescimento 

Estatura/idade
 

Peso/idade Peso/estatura IMC/idade 

Acima de + 

3 
 

 
(g) Obesidade

(n) 
Obesidade

(n) 

Acima de +2 Normalidade 
(g) 

Sobrepeso
(m) 

Sobrepeso
(m) 

Acima de +1 Normalidade 
(f) 

Possível risco de 

sobrepeso
(l) 

 

Possível risco de 

sobrepeso
(l) 

 

0 (mediana) Normalidade Normalidade
(f) 

Normalidade
(j) 

Normalidade
(j) 

Abaixo de -1 Normalidade
 (c) 

Normalidade
(f) 

Normalidade
(j) 

Normalidade
(j) 

Abaixo de -2 Déficit linear
(b) Déficit  

de peso
(e) Emaciação

(i) 
Emaciação

(i) 

Abaixo de -3 
Déficit linear 

severo
 (a) 

Déficit de peso 

severo 
(d) 

Emaciação 

severa
(h) 

Emaciação 

severa
(h) 

Nomeclaturas utilizadas pelo Ministério da Saúde: a- Muito baixa estatura para a idade; b- Baixa 

estatura para a idade; c- Estatura adequada para a idade; d-Muito baixo peso para a idade; e- Baixo peso 

para a idade; f- Peso adequado para a idade; g- Peso elevado para a idade - este não é o índice 

antropométrico mais recomendado para a avaliação do excesso de peso entre crianças. Esta situação 

deve ser avaliada pela interpretação dos índices de peso-para-estatura ou IMC-para-idade; h- Magreza 

acentuada; i- Magreza; j- Eutrofia; l- Risco de sobrepeso; m- Sobrepeso; n- Obesidade. 

Fonte: BRASIL, 2008; WHO, 2008. 

 

 

5.7 Determinação dos hormônios grelina total, leptina e adiponectina no leite 

humano 

 Para a determinação do conteúdo de grelina total, alíquotas de cada amostra de 

leite materno, até então mantidas congeladas a -70°C, foram acondicionadas em 

embalagem de isopor contendo 5kg de gelo seco e enviadas para o Instituto Gênese de 

Análises Científicas, onde os ensaios foram realizados. Todas as amostras chegaram ao 

destino, ainda congeladas e foram mantidas a 4°C para descongelamento gradual. Após 

completo descongelamento foram centrifugadas por 20 minutos a 3000 rpm a 4°C e, em 

seguida, a camada superficial de gordura foi removida com haste de madeira estéril. A 

quantificação do hormônio foi realizada por radioimunoensaio (RIA), utilizando-se kit 

comercial LINCO® (Cat#GHRA-88HK), de acordo com os procedimentos indicados 

pelo fabricante. O referido kit utiliza um anticorpo para grelina em todas as suas formas 

moleculares, não sendo necessária a presença de acilação para que a molécula seja 

reconhecida.  Todas as amostras foram analisadas em duplicata.  A utilização deste kit 
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em análises de teores de grelina total em leite maduro foi previamente validada por 

outros autores (AYDIN et al., 2006;ILCOL; HIZLI, 2007). 

 As análises dos conteúdos de leptina e adiponectina foram realizadas no 

Laboratório de Bioquímica Nutricional do Instituto de Nutrição da UFRJ. As alíquotas 

de leite humano, que também estavam armazenadas a -70°C, após serem descongeladas 

gradualmente sob a temperatura de 4°C, foram submetidas à agitação, em vórtexpor 30 

segundos e, em seguida, à sonicação (Misonix microson ultrasonic cell disruptor), 

durante cinco segundos, por três vezes, em intervalos de 30 segundos. As amostras 

sonicadas foram utilizadas para dosagem de leptina e adiponectina, por meio de ensaios 

ELISA, de acordo com os procedimentos indicados pelos fabricantes dos kits 

comerciais específicos empregados [LINCO®(Cat.#EZHL-80SK)e Millipore® 

(EZHADP), respectivamente]. 

 

5.8Análise estatística 

Para a construção do banco de dados e respectivas análises, foi utilizado o 

software Statistical Package for the Social Sciences (versão 18.0 for Windows; SPSS 

Inc Chicago). O teste de Kolmogorov-Smirnov foi realizado para testar a normalidade 

dos dados. As variáveis categóricas foram descritas por meio de frequências simples ou 

percentuais e as contínuas como médias aritméticas (± desvio-padrão). Para comparar as 

médias entre as três categorias de faixa etária foi utilizado o teste ANOVA e, na 

comparação das médias entre os sexos, foi utilizado teste t de Student. Para verificação 

da existência de associações entre as variáveis contínuas, foi utilizado o coeficiente de 

correlação de Spearman. Adicionalmente, por meio de análise de regressão linear, 

avaliamos o possível efeito de cada parâmetro antropométrico materno (variável 

independente) sobre a concentração de cada um dos 3 hormônios presentes no leite 

(variável dependente). Também testamos modelos de regressão linear nos quais a 

concentração de cada hormônio no leite materno foi considerada uma variável 

independente (explicativa) e cada parâmetro antropométrico do lactente, uma variável 

dependente. Para todos os testes empregados, as diferenças foram consideradas 

estatisticamente significativas quando p < 0,05. 
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5.9 Questões éticas 

O estudo foi planejado respeitando-se os aspectos éticos, inclusive os princípios 

de beneficência e maleficência previstos na resolução 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS, 1996) e o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Secretaria Municipal de Saúde (protocolo nº 65/09, de 27/07/2009) (Anexo 3). A 

autorização das nutrizes foi formalizada, mediante a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 4), que continha esclarecimentos acerca dos 

objetivos e procedimentos do estudo, garantia de sigilo dos dados e de seu uso restrito 

para fins de pesquisa bem como de liberdade de participação, até o momento desejado. 

As nutrizes foram informadas ainda da inexistência de remuneração ou recompensa de 

qualquer espécie decorrente de sua participação no estudo. Orientações de caráter 

nutricional foram fornecidas, sempre que solicitadas ou julgadas necessárias pelos 

pesquisadores. 
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6 RESULTADOS  

6.1 Características sociodemográficas e antropométricas dos sujeitos da pesquisa 

 Considerados os critérios de inclusão, referidos na metodologia, foram captados 

71 binômios nutriz-lactente. Entre todas as nutrizes, 8 coletaram leite em volume 

insuficiente para a dosagem dos hormônios, por esta razão, foram incluídos dados 

relativos aos 63 pares de nutrizes e seus filhos que efetivamente integraram o estudo. 

Todas as nutrizes participantes são brasileiras e 50,8%,naturais do Rio de 

Janeiro. As demais características sociodemográficas das nutrizes estão apresentadas na 

Tabela 1. A média de idade das mulheres foi de 25,6anos. Aproximadamente 

75%apresentavam renda familiar abaixo de dois salários mínimos; 55,5% não 

alcançaram o ensino médio; 58,7% eram solteiras e 47,6% não possuíam ocupação fora 

do lar.  

Tabela 1 – Caracterização das nutrizes quanto às variáveis sociodemográficas (n=63).   

VARIÁVEIS  RESULTADOS 

Idade materna (anos) 

Média ± DP
a 

25,62 ± 6,49 

Mediana (min - máx) 

 

Ocupação [n (%)] 

Dona de casa 

Trabalha fora                      

Estudante 

24 (19 - 41) 

 

 

30 (47,6%) 

24 (38,1%) 

9 (14,3 %) 

  

Renda familiar (salário mínimo)
b
[n (%)] 

< 1                    2 (  3,2 %) 

1 a < 2               45 (71,4 %) 

2 a < 3               7 (11,1 %) 

  

Estado civil [n (%)] 

Solteira                                                                                37 (58,7%) 

Casada/União estável                                                             26 (41,3%)  

 

Escolaridade [n (%)] 

Nenhuma/ Analfabetismo                                                                             

1º ao 5º ano do ensino fundamental 

6º ao 9º ano do ensino fundamental 

Ensino médio 

Ensino Superior 

0 (0,0%) 

7 (11,1%) 

28 (44,4) 

25 (39,7%) 

3 (4,8%) 
aDP= desvio padrão; bsalário mínimo vigente = R$ 465,00 
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Na Tabela 2 são apresentadas as características das nutrizes quanto às variáveis 

obstétricas, tipo de parto e variáveis antropométricas relacionadas ao período 

gestacional bem como por ocasião da coleta das amostras do leite materno. Constata-se 

que 57,1% das mulheres eram eutróficas no período pré-gestacional e 

69,8%apresentaram inadequação do ganho de peso na gestação.  A frequência de parto 

tipo vaginal foi superior ao tipo cesáreo (68,3%).Foram consideradas eutróficas 

44,4%das nutrizes e, com excesso de peso(sobrepeso ou obesidade), 47,6%. 

Tabela 2 – Caracterização das nutrizes, quanto às variáveis obstétricas, tipo de parto e 

variáveis antropométricas, durante a gestação e, por ocasião da coleta das amostras do 

leite materno (n = 63). 

VARIÁVEIS RESULTADOS 

Duração da gestação (semanas)  

Média ± DP
a 

38,73 ± 1,25 

Mediana (min - max) 39 (37 - 41) 

  

Tipo de parto [n (%)]  

Cesariana 20 (31,7 %) 

Vaginal 43 (68,3%) 

  

Estado nutricional pré-gestacional [n (%)]  

Baixo peso                     9 (14,3 %) 

Eutrofia                          36 (57,1 %) 

Sobrepeso                     7 (11,1 %) 

Obesidade                   11 (17,5 %) 

  

Adequação de ganho ponderal na gestação [n (%)]  

Insuficiente                     21 (33,3 %) 

Adequado                       19 (30,2 %) 

Excessivo       

 

Peso*(kg) 
Média ± DP

a 

Mediana (min - máx) 

 

Estatura (m) 

Média ± DP
a 

Mediana (min - máx) 

 

IMC
b
 (kg/m²) 

Média ± DP
a 

Mediana (min - máx) 

 

Adequação do IMC [n (%)] 

Baixo peso    

Eutrofia 

Sobrepeso 

Obesidade 

23 (36,5 %) 

 

 

65,6 ± 18,0 

60,7 (41,1 - 119,8) 

 

 

1,59 ± 0,07 

1,59 (1,42 – 1,75) 

 

 

25,8 ± 6,3 

24,8 (17,2 - 47,6) 

 

 

5 (7,9 %) 

28 (44,4 %) 

15 (23,8 %) 

15(23,8%) 
aDP=desvio padrão; bIMC=índice de massa corporal; *dados obtidos no dia da coleta do leite materno 
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A maior parte das crianças estudadas (57,1%)é do sexo masculino. Ao nascer, 

88,9% apresentaram adequação de peso para a idade gestacional, 98,4%, adequação de 

perímetro cefálico e 84,1% adequação para o índice peso/estatura (Tabela 3).  

Tabela 3 –Caracterização dos lactentes quanto ao sexo e variáveis antropométricas no 

nascimento (n=63). 

VARIÁVEIS RESULTADOS 

Sexo [n (%)]  

Feminino 27 (42,9 %) 

Masculino 36 (57,1 %) 

  

Peso ao nascer (g)  

Média ± DP
a 

3159,62 ± 377,64 

Mediana (min - máx) 3165 (2510 - 3970) 

  

Comprimento ao nascer (cm)  

Média ± DP
a 

49,98 ± 2,38 

Mediana (min - máx) 50 (44 - 55) 

  

Perímetro cefálico ao nascer (cm)  

Média ± DP
a 

34,27 ± 1,25 

Mediana (min - máx) 34 (31 - 37) 

  

Classificação do peso ao nascer
b
[n (%)]  

AIG 56 (88,9 %) 

GIG 2 (7,9 %) 

PIG 5 (8,1 %) 

  

Adequação do perímetro cefálico ao nascer[n (%)]  

Escore Z <-2 
d
 1 (1,6 %) 

-2   Escore Z  +2 
c
 62 (98,4 %) 

Escore Z > +2 
d
 0 (0,0 %) 

  

Classificação do índice peso/estatura ao nascer [n 

(%)] 

 

Emaciação severa 2 (3,2 %) 

Emaciação                     8 (12,7 %) 

Normalidade 53 (84,1 %) 

Risco de sobrepeso 0 (0,0 %) 

Sobrepeso 0 (0,0 %) 

Obesidade 0 (0,0 %) 
aDP=desvio padrão; bAIG- grande para idade gestacional; PIG- pequeno para idade gestacional; AIG- grande para 

idade gestacional; c adequação; d inadequação. 

 

A caracterização dos lactentes quanto às variáveis antropométricas por ocasião 

da coleta das amostras do leite materno, estão detalhadas na Tabela 4. Em relação aos 

índices IMC/idade, peso/idade, peso/estatura e estatura/idade, a maioria dos lactentes foi 
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classificada como normal. Somados os percentuais correspondentes às categorias 

“emaciação” e “emaciação severa” dos índices peso/estatura e IMC/idade, 7,9% e 

6,4dos lactentes enquadraram-se nestas categorias, respectivamente. O sobrepeso foi 

identificado apenas por meio do índice peso/estatura, no qual 4,8%dos lactentes 

enquadraram-se nessa classificação.  
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Tabela 4 –Caracterização antropométrica dos lactentes na ocasião da coleta das 

amostras do leite materno (n=63). 

VARIÁVEIS RESULTADOS 

Peso (g)  

Média ± DP
a 

4554,0 ± 1287,4 

Mediana (min - máx) 4250 (2800 - 8580) 

  

Comprimento (cm)  

Média ± DP
a 

54,9 ± 4,7 

Mediana (min - máx) 

 

Perímetro cefálico (cm) 

Média ± DP
a 

Mediana (min - máx) 

53,5 (46,0 - 69,0) 

 

 

37,9 ± 2,3 

38,0 (34,0 – 44,0) 

  

Idade (dias)  

Média ± DP
a 

51,1 ± 43,4 

Mediana (min - máx) 32 (16 – 174) 

  

IMC (kg/m²)  

Média ± DP
a 

14,9 ± 2,0 

Mediana (min - máx) 15,0 (11,3 – 20,0) 

  

Classificação do índice IMC
b
/idade[n (%)]  

Emaciação severa 1 (1,6 %) 

Emaciação                     3 (4,8 %) 

Normalidade 59 (93,7 %) 

  

Classificação do índice peso/idade [n (%)]  

Déficit ponderal severo  1 (1,6 %) 

Déficit ponderal 2 (3,2 %) 

Normalidade 60 (95,2 %) 

  

Classificação do índice peso/estatura [n (%)]  

Emaciação severa 1 (1,6 %) 

Emaciação                     4 (6,3 %) 

Normalidade 55 (87,3 %) 

Sobrepeso 3 (4,8 %) 

  

Classificação do índice estatura/idade [n (%)] 

Normalidade 

 

54 (85,7%) 

Déficit linear 

Déficit linear severo   

6 (9,7 %) 

3 (4,8 %) 

 

Classificação do perímetro cefálico/idade [n (%)] 

Escore Z <-2 
d
 

-2 < Escore Z > +2 
c
 

Escore Z > +2 
d
 

 

Ganho ponderal (g/semana) 

Média ± DP
a
  

Mediana (min - máx)  

 

 

1 (1,6%) 

60 (95,2%) 

2 (3,2%) 

 

 

189,1 ± 72,2 

193,3 (13,3 – 350,0) 
aDP=desvio padrão; bAIG- grande para idade gestacional; PIG- pequeno para idade gestacional; AIG- grande para 

idade gestacional; c adequação; d inadequação. 
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6.2 Quantificação de grelina total, leptina e adiponectina em amostras de leite 

humano maduro 

Embora o volume médio de leite coletado por nutriz tenha sido igual a 10 mL, 

algumas mulheres apresentaram dificuldades na expressão manual, resultando em 

menor volume final extraído. Por essa razão, apenas vinte e quatro amostras 

apresentaram quantidade suficiente para realização das análises relativas à determinação 

dos três hormônios. Àquelas que continham quantidade suficiente para realizar a 

dosagem de dois ou somente de um hormônio foram distribuídas aleatoriamente, por 

meio de sorteio dos números de identificação e de acordo com a quantidade de poços 

disponíveis nos kits de leptina e adiponectina. Assim, treze amostras foram submetidas 

somente à dosagem de grelina; doze, à dosagem de grelina e leptina; doze, à dosagem 

de grelina e adiponectina; uma, à dosagem de leptina e adiponectina e uma, somente à 

dosagem de adiponectina. No total, 61 amostras foram submetidas à dosagem de grelina 

total, 38 amostras foram submetidas à dosagem de adiponectina e, 37, submetidas à 

dosagem de leptina. 

Os teores médios de grelina total, leptina e adiponectina encontrados nas 

amostras analisadas foram 1521,65±609,85 pg/mL, 3,47±0,21 ng/mL e 0,55±0,09 

ng/mL, respectivamente. Os teores hormonais encontrados variaram amplamente, 

conforme indicam os valores mínimo e máximo de grelina total (813,02 - 3511,04 

pg/mL), leptina (3,24 - 4,60 ng/mL) e adiponectina (0,41-0,74 ng/mL).  

A análise dos teores hormonais presentes no leite, segundo a faixa etária do 

lactente, não revelou diferenças significativas para nenhum dos hormônios investigados 

entre as crianças com idade entre 16 e 30 dias, 31 e 60 dias e mais do que 60 dias. De 

outro modo, em relação ao gênero, encontramos maiores concentrações de grelina no 

leite produzido por nutrizes que amamentavam lactentes do sexo feminino.  Para os 

hormônios leptina e adiponectina, essa diferença entre gêneros não foi observada.   

Os teores de grelina total, leptina e adiponectina nas amostras de leite materno 

maduro, total, bem como por sexo e faixa de idade do lactente, encontram-se descritos 

na Tabela 5.



 

 

 

 

 

 

 

                                          GRELINA TOTAL (pg/ml) 
 

  LEPTINA (ng/dl) 
 

 ADIPONECTINA (ng/dl) 

n Média±DP Min-Máx 
 

n Média±DP   Min-Máx 
 

n Média±DP   Min-Máx 

SEXO    
 

   
 

   

MASCULINO 36 1471,46±490,51* (828,49 – 3330,06) 
 

19 3,46±0,11 (3,27 – 3,71) 
 

27 0,56±0,9 (0,41- 0,74) 

FEMININO 25 ↑1593,94±754,79* (813,02 – 3511,04) 
 

18 3,50±0,29 (3,24 – 4,6) 
 

11 0,54±0,1 (0,44- 0,73) 

IDADE    
 

   
 

   

16 a 30 dias 29 1502,49±622,19 (882,73-3330,06) 
 

15 3,50±0,33 (3,26-4,6) 
 

19 0,56±0,10 (0,43-0,74) 

31 a 60 dias 15 1495,90±628,91 (813,02-3511,04) 
 

11 3,47±0,10 (3,31-3,6) 
 

7 0,53±0,09 (0,41-0,64) 

>  61 dias 17 1577,08±605,48 (828,49-3158,49) 
 

11 3,46±0,10 (3,24-3,58) 
 

12 0,55±0,08 (0,44-0,69) 

    
 

   
 

   

TOTAL 61 1521,65±609,85 (813,02-3511,04) 
 

37 3,47±0,21 (3,24-4,6) 
 

38 0,55±0,09 (0,41-0,74) 

Tabela 5- Teor de grelina total (pg/mL), leptina (ng/mL) e adiponectina (ng/mL) em amostras de leite materno maduro, total e segundo o 

sexo e a faixa etária do lactente. Município do Rio de Janeiro, 2009-2010. 

a
DP=desvio padrão; *Teste-T: Sig=0,014 
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6.3 Associação entre teores de grelina total, leptina e adiponectina nas amostras de 

leite humano maduro e parâmetros antropométricos maternos e dos lactentes. 

Conforme apresentado na Tabela 6 foi encontrada correlação positiva 

significativa somente entre o teor de leptina no leite materno maduro e a massa corporal 

(r= 0,405 p=0,003) e o IMC (r= 0,477 p=0,013) da nutriz. Os teores de grelina total e 

adiponectina não se encontraram associados a nenhum dos parâmetros antropométricos 

maternos analisados. 

 

Tabela 6 – Correlação de Spearman entre as concentrações de grelina, leptina e 

adiponectina no leite materno maduro e os parâmetros antropométricos maternos 

*Correlação significativa (p<0,05) 

 

A análise por regressão linear mostrou que o IMC materno pôde ser considerado 

uma variável explicativa para a concentração de leptina no leite materno (F= 4.356 R
2
= 

0,111 p=0,044). Os demais modelos de regressão linear testados, não foram 

considerados válidos, indicando inexistência de relação causal entre as demais variáveis 

maternas e o teor de grelina, leptina ou adiponectina do leite (Tabela 7) 

Tabela 7– Análise de regressão linear simples dos possíveis preditores (parâmetros 

antropométricos maternos) das concentrações de grelina total, leptina e adiponectina no leite 

materno. 

 
Grelina 

 
Leptina 

 
Adiponectina 

β p β P β p 

Peso (kg) -0,157 0,228  0,288 0,084  -0,047 0,780 

Estatura (m) 0,001 0,997  -0,055 0,784  -0,011 0,949 

IMC (Kg/m
2
) -0,160 0,218  0,333 0,044*  -0,055 0,745 

Parâmetro  

Antropométrico 

Materno 

Grelina (pg/mL)  Leptina (ng/mL)  Adiponectina (ng/mL) 

n r p  n r P  n r p 

Idade (anos) 61 -0,068 0,602  37 0,031 0,857  38 -0,243 0,141 

Peso (g) 61 -0,100 0,444  37 0,405* 0,013  38 -0,002 0,990 

Estatura (cm) 61 0,010 0,937  37 -0,051 0,766  38 -0,016 0,926 

IMC (kg/m
2
) 61 -0,142 0,275  37 0,477* 0,003  38 -0,029 0,862 

*p<0,05 
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A investigação da existência de associação nos teores de grelina total, leptina e 

adiponectina entre si, também não revelou nenhum valor significativo. 

 Consideradas as análises relativas às associações entre os parâmetros 

antropométricos dos lactentes (massa corporal, comprimento, ganho ponderal semanal, 

IMC, perímetro cefálico) e os hormônios estudados, não foram encontradas correlações 

significativas para nenhuma das variáveis testadas, nem mesmo entre os teores de 

grelina total, leptina e adiponectina e os valores de escore-Z dos índices peso para idade, 

peso para estatura, estatura para idade e IMC para idade (Tabela 8). Assim como 

também não foi encontrada associação entre a concentração desses hormônios no leite 

maduro e a idade da criança em dias. 

 

 

 

 

Parâmetros 

Antropométricos 

dos Lactentes 

Grelina (pg/mL)  Leptina (ng/mL)  Adiponectina (ng/mL) 

n R p  n r p  n r p 

           

Idade (dias) 61 0,118 0,366  37 0,141 0,405  38 -0,194 0,244 

Peso (g) 61 0,077 0,555  37 0,203 0,229  38 -0,042 0,802 

Comprimento 

(cm) 61 -0,016 0,904  37 0,219 0,193  38 -0,018 0,916 

IMC
a
 (kg/m

2
) 61 0,073 0,577  37 0,161 0,341  38 -0,035 0,835 

Perímetro 

Cefálico (cm) 61 0,048 0,711  37 0,087 0,608  38 0,031 0,852 

Ganho ponderal 

(g/semana) 61 0,150 0,248  37 0,256 0,127  38 0,047 0,781 

Escore-Z A/I
b 

61 0,020 0,876  37 -0,144 0,395  38 0,121 0,470 

Escore-Z P/I
c 

61 0,008 0,952  37 0,119 0,483  38 0,091 0,585 

Escore-Z P/A
d 

61 0,069 0,596  37 0,193 0,253  38 0,026 0,877 

Escore-Z IMC/I
e 

61 0,123 0,345  37 -0,116 0,494  38 -0,171 0,306 

Escore-PC/I
f 

61 -0,044 0,737  37 0,187 0,268  38 0,278 0,091 

Tabela 8 – Correlação de Spearman entre as concentrações de grelina total, leptina e 

adiponectina no leite materno maduro e os parâmetros antropométricos dos lactentes. 
 

a
IMC=índice de massa corporal; 

b
A/I=altura para idade; P/I=peso para idade; P/A=peso para altura; 

IMC/I=índice de massa corporal para idade; PC/I=Perímetro cefálico para idade 
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Os teores de grelina, leptina ou adiponectina, presentes no leite, não foram 

considerados variáveis válidas para explicar nenhum dos parâmetros antropométricos 

dos lactentes estudados (peso, comprimento, IMC, perímetro cefálico, ganho ponderal 

semanal escore Z A/I, escore Z P/I, escore Z P/A, escore Z IMC/I e escore Z PC/I), de 

acordo com a análise por regressão linear aplicada (Tabela 9).  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabela 9 – Análise de regressão linear múltipla dos possíveis preditores (concentrações de grelina total, leptina e adiponectina no leite materno) 

das variáveis antropométricas dos lactentes. 

 Peso (g)  
Comprimen-

to (cm) 
 IMC (kg/m

2
)  

Perímetro 

Cefálico 
 

Ganho 

Ponderal 
 Escore Z P/A  

Escore Z 

IMC/I 

 β P  β p  β p  β p  β p  β p 

 

β p 

Grelina 

 (pg/mL) 
-0,022 0,867  -0,058 0,657  -0,022 0,868  0,006 0,965  0,008 0,948  -0,024 0,855  0,049 0,706 

Leptina  

(ng/mL) 
-0,005 0,974  0,027 0,874  -0,19 0,912  -0,146 0,389  0,111 0,511  0,244 0,145  -0,070 0,682 

Adiponectina 

(ng/mL) 
-0,014 0,932  -0,045 0,790  0,002 0,992  -0,008 0,962  0,010 0,952  0,065 0,697  -0,139 0,405 
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7 DISCUSSÃO 

Inúmeras evidências sugerem a participação dos hormônios grelina, leptina e 

adiponectina em mecanismos moduladores do controle do apetite, da utilização dos 

estoques energéticos do organismo, assim como do crescimento corporal (WELLS, 

2009; BROCHU-GAUDREAU et al., 2010). É reconhecida a importância desses 

processos na determinação dos parâmetros antropométricos nos primeiros meses de vida 

(SAVINO; LIGUORI, 2008), período de acentuado crescimento e ganho de massa 

corporal (SPYRIDES et al., 2005) bem como de abundante proliferação de células 

adiposas (GUEBRE-EGZIABHER et al., 2008). Nesta etapa do ciclo vital, a ingestão de 

leite materno representa fonte exógena significativa desses hormônios (CASABIELL et 

al., 1997; AYDIN et al., 2006; MARTIN et al., 2006). 

A literatura refere dados indicativos de que o estado nutricional na infância 

repercute significativamente na condição nutricional e no risco para o desenvolvimento 

de doenças crônicas na vida adulta (VOS;WELSH, 2010), o que reforça a importância 

da identificação e, quando possível, controle de fatores que interferem no balanço 

energético do lactente. Os hormônios, presentes no leite materno, constituem fortes 

candidatos efetores de ações moduladoras dessa natureza. Entretanto, ainda são bastante 

escassas as informações acerca da sua atuação sobre o crescimento e o ganho de massa 

corporal do lactente (SAVINO; LIGUORI, 2008). Portanto, nesse estudo buscamos 

investigar possíveis associações entre os teores de grelina total, leptina e adiponectina 

no leite materno e parâmetros antropométricos materno e de lactentes em aleitamento 

materno exclusivo. 

Dentre as características sociodemográficas investigadas em nosso estudo, 

encontramos que o perfil etário, a ocupação das mulheres e a renda assemelham-se a de 

outras recentes pesquisas realizadas com gestantes e nutrizes residentes no Estado do 

Rio de Janeiro. Fraga (2012) avaliou 1079 gestantes atendidas em unidades do Sistema 

Único de Saúde (SUS), de 2007 a 2008, no município do Rio de Janeiro e identificou 

média de idade próxima a que foi encontrada em nosso estudo (24,5 anos ± 6,1 x 25,6 

anos ± 6,49, respectivamente) bem como percentual de mulheres sem trabalho 

remunerado (67,3% x 61,9%, respectivamente).  Guimarães e Melo (2011) avaliaram 

336 puérperas atendidas em um hospital público do município do Rio de Janeiro no ano 

2009 e constataram que tanto no grupo dos casos (mães de bebês prematuros), como no 

grupo dos controles (mães de bebês a termo), a maioria (54,6% e 55,7%, 
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respectivamente) tinha renda familiar entre um e dois salários míminos. No presente 

estudo, a maior parte das nutrizes (71,4%) também relatou renda familiar nessa faixa 

salarial. 

Entretanto, consideradas as demais características sociodemográficas avaliadas, 

encontramos na literatura descrições distintas.  No estudo de Fraga (2012), por exemplo, 

o percentual de mulheres estudadas que relataram viver com seus parceiros (78,4%) foi 

bem superior ao descrito em nosso estudo (41,3%). Entre as 196 nutrizes investigadas 

por Souza e cols (2012), assistidas em uma maternidade pública do município do Rio de 

Janeiro, 47,9% apresentava ensino médio incompleto, enquanto em nosso estudo, 55,5% 

das nutrizes frequentou apenas o ensino fundamental.  

A Organização Mundial da Saúde recomenda que a proporção de partos cesáreos 

corresponda a cerca de 15% do total de partos e que o procedimento seja realizado 

apenas quando há risco para a mãe ou para a criança (WHO, 1985).O Brasil permanece 

sendo um dos países que registram a maior proporção desse tipo de parto (46,5%), 

segundo dados de 2007 do Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC, 

2010). Em hospitais da rede privada, o percentual de cesarianas ainda é um dos maiores 

do mundo, alcançando 80% do total de partos realizados nessas unidades (BRASIL, 

2010). Nos hospitais do SUS, apesar da proporção desse tipo de parto ter reduzido nos 

últimos anos, ainda é considerada elevada (em torno de 26%) (CARDOSO; BARBOSA, 

2012). Santana (2009) acompanhou 40 gestantes adultas, por ocasião do parto, em uma 

instituição de saúde federal do município do Rio de Janeiro e registrou frequência de 

parto tipo cesáreo igual a 47,5%, valor muito próximo da proporção nacional. Em nosso 

estudo, após gestações com duração média de 38,7 ± 1,2 semanas, verificamos 

frequência desse tipo de parto abaixo da média nacional (31,7%). Moraes e cols (2011), 

que acompanharam 40 gestantes adultas em trabalho de parto, em duas unidades de 

saúde federais, no município do Rio de Janeiro, também registraram menor percentual 

de parto cesáreo em relação à taxa nacional (35 %, entre mulheres cuja duração média 

da gestação foi de 38,6 ± 2,6 semanas). 

O excesso de peso pré-gestacional (sobrepeso e obesidade) tem sido identificado 

em percentual considerável da população fluminense de gestantes/nutrizes, variando de 

27% (MORAES et al., 2011; MARANO et al., 2012) até 34% (FRAGA, 2012). No 

presente estudo, verificamos que 28,6% das nutrizes avaliadas, enquadraram-se nesta 

classificação, revelando condição similar à população atendida pela rede pública do 

Estado. 
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 Outro problema recorrente é a inadequação de ganho de peso durante a gestação. 

No estudo de Fraga(2012), quase 50% das gestantes apresentaram ganho de peso acima 

do limite recomendado, enquanto no estudo de Moraes e cols (2011) essa cifra alcançou 

43,2% das mulheres participantes.  Entre as mulheres incluídas em nossa pesquisa, este 

percentual foi relativamente menor (36,5%).  Adicionalmente, encontramos 

considerável percentual de mulheres com ganho de peso gestacional insuficiente 

(33,3%). Nas publicações de Fraga (2012) e Moraes e cols (2011), a deficiência no 

ganho de peso na gestação também foi importante (23,1% e 27%, respectivamente).  

As variáveis antropométricas ao nascer dos lactentes incluídos em nosso estudo 

(peso, comprimento, perímetro cefálico, adequação para os índices peso para idade 

gestacional, altura ao nascer e perímetro cefálico) apresentaram-se similares aos 

achados em investigações realizadas em unidades da rede pública da capital fluminense 

(SANTANA, 2009; MORAES et al., 2011). 

Em relação às variáveis antropométricas no momento da coleta de dados, 14,5% 

dos lactentes apresentaram “défcit linear” ou “déficit linear severo” e 7,9%, 

apresentaram “emaciação” ou “emaciação severa”. Segundo a OMS, para uma 

população saudável, seriam esperados valores menores que 3% (OMS, 2006). Portanto, 

os percentuais encontrados no presente estudo podem ser considerados muito elevados, 

indicando alta prevalência de deficiência nutricional entre as crianças participantes do 

estudo. 

Dados relativos aos teores de grelina total no leite humano são escassos e 

resultam de estudos que apresentam entre si importantes diferenças no desenho 

experimental, capazes de comprometer análises comparativas. Consideradas as 

publicações que incluíram apenas nutrizes que não apresentavam doenças crônicas ou 

infecciosas, cujos lactentes nasceram a termo e com peso adequado para idade 

gestacional, encontramos descrições para os teores médios de grelina total no leite que 

variaram amplamente.  

Savino e cols (2011b) encontraram em 20 amostras de leite humano 

desengordurado, produzido entre 11 dias e 5 meses após o parto, teor médio de grelina 

total igual a 828 ± 323 pg/mL. Aydin e cols(2008), em 15 amostras de leite produzido 

no 25
º
 dia após o parto, determinaram concentração média de 1315 ± 184 pg/mL. 

Teores mais elevados de grelina total (3250 ± 380 pg/mL) foram descritos por Ilcol e 

Hizli (2007) na avaliação de 32 amostras de leite humano desengordurado, produzido 
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entre 91 e 180 dias após o parto. De outro modo, Karatas e cols (2011)analisaram 

amostras de leite obtidas entre 1 e 3 meses bem como entre 4 e 5 meses após o parto, 

encontrando teores bem inferiores do hormônio (289 ± 63 pg/mL e 158 ± 50 pg/mL, 

respectivamente). RIA constituiu o método analítico empregado em todos os estudos 

referidos.  Nossos resultados, relativos à análise das 61 amostras de leite maduro, 

também por RIA, obtidas entre 16 e 174 dias após o parto, apontaram teor médio de 

grelina total igual a 1521,65 ± 609,85 pg/mL. 

Conforme anteriormente ressaltado, diferenças metodológicas constituem fatores 

capazes de justificar tamanha variabilidade de resultados. Já foi descrito que os teores 

plasmáticos de grelina são diferentes no estado de jejum e alimentação (CUMMINGS et 

al., 2001)e que variam após a realização de refeições, de acordo com o conteúdo 

energético e de macronutrientes dos alimentos (ROUX et al., 2005). Ainda que não 

exista consenso acerca da influência do conteúdo de grelina do plasma sobre o teor de 

grelina do leite humano (AYDIN et al.,2006; ILCOL;HIZLI, 2007; DÜNDAR et al., 

2010), é possível especular queas concentrações de grelina no leite também variem em 

função do estado dejejum e alimentação da nutriz. Entretanto, apesar da maioria dos 

estudos citados fazerem referência ao fato da coleta do leite ter sido realizada após 

jejum de, no mínimo, duas horas, esse procedimento não foi adotado como padrão, 

assim como em nosso estudo. 

O tipo de aleitamento materno influencia o volume total de leite produzido bem 

como as concentrações de certos constituintes da secreção láctea (WEYERMANN  et 

al., 2007). Neste sentido, Karatas e cols (2011) mostraram que o leite produzido por 

nutrizes que fornecem aleitamento misto (leite materno mais outro tipo de leite) aos 

seus lactentes apresenta teor de grelina distinto daquele consumido por lactentes em 

aleitamento materno exclusivo. Entre os estudos citados a referência acerca da condição 

de aleitamento exclusivo nem sempre foi explicitada.  

Fator adicional reconhecidamente capaz de justificar variações na composição 

do leite materno diz respeito ao tempo de lactação (KARATAS et al., 2011). O 

conteúdo proteico total, por exemplo, tende a sofrer redução progressiva da primeira até 

a oitava semana de lactação (BALLARD; MORROW, 2013). Entretanto, a literatura é 

controversa quanto às modificações nos teores de grelina presentes no leite em função 

desse fator. Já foi descrito tanto redução (KARATAS et al., 2011), quanto aumento 

(ILCOL; HIZLI, 2007), bem como nenhuma variação significativa nos teores desse 

hormônio em razão do tempo pós-parto (CESUR et al., 2012). Quando procedemos à 
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análise das concentrações de grelina total nas amostras de leite coletadas em nosso 

estudo, segundo a faixa etária dos lactentes, não identificamos diferenças significativas 

entre os 3 períodos considerados (16 a 30 dias, 31 a 60 dias e mais do que 60 dias de 

idade).  

A presença de leptina no leite humano foi primeiramente descrita no ano de 

1997em duas publicações distintas: Casabiell e cols (1997) e Houseknecht e cols 

(1997). Desde então, diferentes estudos têm mostrado, assim como o que ocorre com o 

conteúdo de grelina, ampla variação nas concentrações médias do hormônio na secreção 

láctea. Fields e Demerath (2012), ao analisar, por ensaios de imunoabsorção (ELISA), 

19 amostras de leite humano desengordurado, coletadas um mês após o parto, relataram 

conteúdo médio bastante reduzido (0,09 ng/mL). De outro modo, Lönnerdal e Havel 

(2000), encontraram teor médio igual a 32,70 ng/mL, após a realização de dosagens por 

RIA, em amostras de leite integral, obtidas de nutrizes cujos filhos tinham de um até 

seis meses de idade. Diferentes valores intermediários ente esses dois extremos citados 

também já foram relatados. Entre estes, Aydin e cols (2008) encontraram concentração 

média de leptina igual a 2,04 ± 0,67 ng/mL, em 15 amostras de leite desengordurado, 

produzido no 25
º
 dia após o parto, utilizando ensaios ELISA. Karatas e cols (2011) 

analisaram, também por ELISA, 46 amostras de leite desengordurado. Entre as amostras 

de leite produzidas entre 1 e 3 meses após o parto, aquelas correspondentes ao leite 

anterior apresentaram conteúdo médio do hormônio igual a 0,33 ng/mL, enquanto as 

correspondentes ao leite posterior, 0,40 ng/mL. Já as para as amostras produzidas entre 

4 e 6 meses após o parto, os valores relativos ao leite anterior e posterior foram 0,26 

ng/mL e 0,22 ng/mL, respectivamente. Bronsky e cols (2011) avaliaram, novamente por 

ELISA, amostras de leite posterior desengordurado e encontraram valores de 10 ± 2 

ng/mL, no terceiro e no sexto mês e até 20 ± 3 ng/mL, no primeiro mês após o parto. 

Houseknect e cols (1997) quantificaram o hormônio, por RIA, em 23 amostras de leite 

humano integral. O teor médio calculado foi igual a 10,2 ng/mL. Após a remoção dos 

lipídios dessas mesmas amostras, a concentração média do hormônio reduziu para 1,5 

ng/mL.  

Conforme já ressaltado, vários são os fatores que podem determinar variações na 

composição do leite humano. Adicionalmente ao tempo de lactação, outros aspectos 

devem estar previstos no desenho experimental aplicado, entre eles os procedimentos 

técnicos adotados para análise das amostras. Neste sentido, Resto e cols (2001) 

mostraram que a leptina apresenta-se associada aos glóbulos de gordura contidos no 
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leite, de modo que a remoção desse componente determina redução significativa do 

conteúdo do hormônio na secreção láctea. Assim, menores teores de leptina foram 

descritos por autores que analisaram amostras de leite desengordurado (AYDIN et al., 

2008, BRONSKY et al., 2011; KARATAS et al., 2011; FIELDS; DEMERATH, 2012), 

quando comparados aos correspondentes às análises de amostras de leite integral 

(HOUSEKNECT et al., 1997; LÖNNERDAL; HAVEL, 2000). 

Na presente investigação, previamente aos procedimentos específicos para a 

dosagem de leptina, sonicamos as 37 amostras de leite materno maduro disponíveis para 

essa análise. Esse processamento prévio das amostras resulta no rompimento das 

membranas das vesículas de gordura, liberando os peptídeos presentes em seu interior 

ou associados a elas, sendo necessário para que esses peptídeos possam ser detectados 

nos imunoensaios (SMITH-KIRWIN et al., 1998). Encontramos teor médio de leptina 

igual a 3,48 ± 0,22 ng/mL. Apesar da sonicação não implicar na remoção da gordura do 

material submetido a esse processamento, já foi descrito que é capaz de reduzir o 

conteúdo de leptina da amostra (MIRALLES et al., 2006), embora não haja consenso a 

esse respeito (BIELICKI; HUCH; MANDACH, 2004). Assim, especulamos que, em 

razão do processamento ao qual submetemos nossas amostras, encontramos valor mais 

elevado do que aqueles descritos para as análises de amostras desengorduradas e, 

inferior aos resultados obtidos com amostras de leite integral.  

A análise das concentrações de leptina nas amostras de leite coletadas em nosso 

estudo, segundo a faixa etária dos lactentes, assim como descrito para a grelina total, 

também não revelou diferenças significativas entre os 3 períodos considerados (16 a 30, 

31 a 60 e mais do que 60 dias de idade). Também no caso da leptina, a literatura segue 

controversa quanto às modificações nos teores desse hormônio presentes no leite em 

função do tempo de lactação. Corroborando com os nossos resultados, Resto e cols 

(2001) não encontraram associação entre o tempo pós-parto e o teor de leptina no leite 

humano. Entretanto, outros autores relataram redução desses teores ao longo do período 

de lactação (ILCOL; HIZLI, 2007;EILERS et al., 2011; KARATAS et al., 2011). 

 Martin e cols atribuíram ao trabalho do seu grupo, publicado em 2006, a 

primeira descrição acerca do conteúdo de adiponectina em amostras de leite humano. 

Os autores relataram concentrações que variaram entre 4,2 e 87,9 ng/mL, com valor 

médio correspondente a 17,7 ng/mL. Em consonância aos achados que corroboram o 

pressuposto de que a composição do leite humano apresenta variações tanto intra quanto 

interindividual (TRÉGOAT et al., 2002; UYSAL et al., 2002; TAKAHATA et al., 
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2003), encontramos outras diferentes publicações, mostrando teores médios de 

adiponectina bastante distintos entre si.  Wang e cols (2012), ao analisarem, por meio de 

ensaios ELISA, amostras de leite fornecidas por 73 nutrizes, encontraram conteúdo 

médio de adiponectina variando de 14,62 ng/ mL (2 semanas após o parto) a4,88 ng/mL 

(26 semanas após o parto). Teor médio consideravelmente superior (55ng/mL) foi 

descrito por Ozarda, Gunes e Tuncer(2012) que quantificaram o hormônio em 59 

amostras de leite maduro (produzidas desde 15 até 180 dias após o parto). As amostras 

foram desengorduradas e submetidas à dosagem por RIA. Entre estes valores extremos, 

outros valores intermediários foram encontrados. Cesur e cols (2012), por exemplo, ao 

analisar, por ensaios ELISA, 25 amostras produzidas por nutrizes no primeiro mês de 

lactação, encontraram teor de adiponectina igual a 23,61 ± 32,95 ng/mL e, entre essas 

nutrizes, 19 também forneceram amostras de leite no 4º mês de lactação e o valor de 

adiponectina encontrado foi de 6,66 ± 9,48 ng/mL.  Weyermann e cols (2007) 

analisaram, também por ensaios ELISA, 42 amostras de leite humano fornecidas por 

nutrizes na sexta semana e no sexto mês após o parto e encontraram teores de 

adiponectina iguais a11,2 (variando entre 8,2 e 15,7) ng/mL e 14,4 (variando entre 10,3 

e 21,9) ng/mL, respectivamente. 

 Permanece válida, também para a adiponectina, a argumentação de que a 

discrepância de valores entre as concentrações de um mesmo hormônio, nos diferentes 

estudos, possa ser atribuída à diversidade dos procedimentos metodológicos adotados. 

Ozarda, Gunes e Tuncer(2012) descreveram que a grande variabilidade observada nos 

teores de adiponectina do leite humano poderia ser atribuída, entre outras diferenças 

metodológicas, aos distintos métodos utilizados para a coleta das amostras; à utilização 

de leite anterior ou posterior; às variações no tempo e temperatura de estocagem das 

amostras; ao processamento prévio, ou não, destinado ao desengorduramento dessas 

amostras. Adicionalmente, é reconhecida importante variação no conteúdo de 

adiponectina do leite produzido por diferentes nutrizes (variabilidade interindividual), 

responsável pela amplitude de resultados dentro de um mesmo estudo (MARTIN et al., 

2006). 

Em nossos experimentos quantificamos, por ELISA, a adiponectina presente em 

38 amostras de leite maduro, previamente sonicadas. O conteúdo médio obtido 

(0,55±0,09 ng/mL) foi consideravelmente inferior aos demais valores encontrados em 

nossa busca em bases eletrônicas indexadas. E ainda, contrariamente aos achados que 

mostraram que a adiponectina apresenta-se em maiores concentrações do que a leptina 
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no leite materno (MARTIN et al., 2006; OZARDA; GUNES; TUNCER, 2012), nossos 

resultados apontaram teores médios de adiponectina inferiores aos de leptina (0,55 e 

3,48ng/mL, respectivamente) nas amostras de leite analisadas.  

Ozarda, Gunes e Tuncer (2012) encontraram correlação positiva e significativa 

entre as concentrações de adiponectina e o tempo após o parto em 157 amostras de leite, 

produzidas entre o 1
o
 e o 180

o
 dia após o parto. Corroborando com esse resultado, 

Weyermann e cols (2007) observaram teores de adiponectina significativamente mais 

elevados nas amostras de leite obtidas no sexto mês após o parto, comparados aos 

valores correspondentes às amostras obtidas na sexta semana. Contrariamente, Martin e 

cols (2006), ao acompanharem 199 nutrizes desde o primeiro até o sétimo mês pós-

parto, observaram redução no conteúdo de adiponectina ao longo desse período. Wang e 

cols (2012) também encontraram redução nos teores de adiponectina ao avaliarem 73 

amostras de leite na 2ª, 4ª, 13ª e 26ª semana após o parto. Diferentemente dos achados 

supracitados, nossos resultados, assim como verificado para a grelina total e leptina, não 

revelaram diferenças significativas na concentração de adiponectina segundo o tempo 

de lactação. 

A grelina constitui hormônio reconhecidamente envolvido na regulação do 

balanço energético em razão de sua ação orexígena e antilipolítica (HEPPNER et al., 

2012). Adicionalmente, atua em processos envolvidos com o desenvolvimento dos 

tecidos ósseo e muscular, sendo de grande importância para o crescimento corporal 

(ANDRICH et al., 2012). Por conta dessas atividades, atribui-se à sua presença no leite 

materno (AYDIN et al., 2006) a possibilidade de interferir no estado nutricional 

antropométrico do lactente. Neste contexto, Dündar e cols (2010) encontraram 

associação inversa entre o conteúdo de grelina total no colostro e o peso e IMC ao 

nascer, quando analisaram, por RIA, 25 amostras de leite coletadas imediatamente após 

o parto. O grupo especulou que o conteúdo de grelina do leite materno (proveniente da 

síntese do hormônio pelas glândulas mamárias ou da transferência do plasma da nutriz) 

variaria em função do estado de ganho de peso da criança. Segundo esses autores, os 

resultados obtidos por Aydin e cols (2006), que observaram teores de grelina crescentes, 

do colostro para o leite de transição, e deste para o leite maduro, paralelamente ao 

crescimento da criança, corroboram a hipótese aventada. Recentemente, Cesur e cols 

(2012) identificaram existência de correlação positiva entre o ganho de peso, do 

primeiro ao quarto mês de vida, e a concentração de grelina acilada no leite produzido 

pela nutriz no quarto mês após o parto. Adicionalmente, Kon´lla e cols (2011) 
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analisaram o leite produzido por 71 nutrizes, no 1
o
, 2

o
e3

o
mês de lactação e identificaram 

tendência para teores mais elevados de grelina no leite produzido por mães de crianças 

com maior ganho de peso. 

Entretanto, nossos resultados não mostraram associação entre os teores de 

grelina total nas amostras de leite das nutrizes investigadas e os parâmetros 

antropométricos de seus lactentes. É possível supor que esse resultado seja decorrente 

do fato de que nossas análises correspondem aos valores de grelina total. Apesar da 

existência de referências acerca de associações significativas entre parâmetros 

antropométricos de lactentes e o teor de grelina total presente no leite materno 

(DÜNDAR et al., 2010; CESUR et al., 2012), já foi descrito que a grelina não acilada 

seria capaz de exercer efeitos diferentes e, até mesmo opostos, aos da grelina acilada 

(BENSO et al., 2012). Assim, é possível que o conteúdo de grelina acilada se 

correlacione com os parâmetros antropométricos de maneira distinta da grelina não 

acilada. Deste modo, com a quantificação do produto correspondente à soma dessas 

duas formas moleculares (grelina total), a identificação da associação específica de cada 

uma delas pode estar prejudicada. 

Desde a constatação da presença de leptina na secreção láctea, inúmeras 

investigações têm buscado estudar prováveis efeitos biológicos do hormônio sobre o 

lactente, em uma etapa do ciclo vital em que os adipócitos e o sistema de regulação do 

apetite ainda estão imaturos (CASABIELL et al.,1997). Dado o envolvimento desse 

hormônio no controle do gasto energético corporal, prevenindo o acúmulo excessivo de 

reservas lipídicas (CAMMISOTTO et al., 2010), a existência de associação entre o 

conteúdo de leptina no leite humano e parâmetros antropométricos dos lactentes 

representa hipótese testada por diferentes autores. A maior parte das publicações falhou 

em demonstrar algum tipo de associação em estudos de desenho transversal, quando os 

parâmetros antropométricos são avaliados por ocasião da coleta das amostras de leite. 

Ucar e cols (2000) não encontraram correlação significativa entre o teor de leptina no 

leite de 18 nutrizes, cujas amostras foram coletadas do 3
o
 ao 120

o
 dia após o parto, e a 

adiposidade de seus respectivos filhos, avaliada no mesmo dia da coleta de leite. De 

forma semelhante, Bronsky e cols (2006), ao avaliarem o leite produzido por 59 

nutrizes, quarenta e oito horas após o parto, não encontraram correlação entre o 

conteúdo de leptina, presente nessa secreção, e o ganho de massa corporal e a massa 

corporal da criança no segundo dia de vida. Em nosso estudo, também não encontramos 

correlação entre o teor de leptina das amostras de leite e os parâmetros antropométricos 
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apresentados pelo lactente por ocasião da coleta de leite, o que pode ser atribuído ao 

desenho transversal do estudo. Fields e Demerath (2012), no entanto, em um estudo 

transversal, ao avaliarem 19 amostras de leite, produzidas no primeiro mês de lactação, 

encontraram associação negativa entre o teor de leptina dessas amostras e o escore-z de 

IMC do lactente, obtido na mesma ocasião (com um mês de idade). Os autores 

concluíram que o conteúdo de leptina no leite materno no primeiro mês de vida seria, de 

fato, biologicamente ativo e capaz influenciar o estado nutricional antropométrico dos 

lactentes. 

A maior parte dos resultados indicativos de associação entre o teor de leptina e 

os parâmetros antropométricos do lactente está descrita em estudos de desenho 

longitudinal. É possível supor que, dada a maior susceptibilidade do SNC do lactente, 

nas primeiras semanas de vida, às ações moduladoras da leptina, sobre a própria 

formação desse sistema – e, portanto, dos mecanismos centrais envolvidos no controle 

da homeostase energética – os efeitos do hormônio sobre a regulação metabólica devem 

ser percebidos mais em longo prazo (BOURET, 2010). Schuster e cols (2011) relataram 

a existência de correlação negativa entre a concentração de leptina do leite na primeira 

semana após o nascimento e o ganho de massa corporal desde o final do primeiro mês 

até o sexto mês de vida. Miralles e cols (2006) também observaram associação inversa 

entre a concentração de leptina do leite no primeiro mês e o ganho de massa corporal 

nos primeiros dois anos de vida. Os autores sugeriram a existência de uma relação, em 

médio e longo prazo, entre o teor de leptina no leite humano e a composição corporal de 

lactentes.  

Em nossa busca nas bases de dados indexados, encontramos poucas publicações 

tratando da investigação de possíveis associações entre o conteúdo de adiponectina no 

leite humano e variáveis antropométricas do lactente. Weyermann e cols (2006) 

verificaram que o teor desse hormônio no leite de nutrizes cujos filhos nasceram GIG 

seria maior quando comparado com o presente no leite produzido por nutrizes com 

filhos AIG ou PIG. Estudando um grupo de crianças que receberam aleitamento 

materno exclusivo, por período mínimo de seis meses, esses mesmos autores 

encontraram maior risco de sobrepeso aos dois anos de idade entre as crianças que 

consumiram leite com teores de adiponectina incluídos nos três maiores quartis na sexta 

semana (WEYERMANN et al., 2007).   

Woo e cols (2009) acompanharam duas coortes distintas de 45 e 277 nutrizes, 

cujos lactentes eram alimentados, predominantemente ou exclusivamente, por leite 
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materno. Em uma das coortes, amostras de leite foram coletadas, mensalmente, desde o 

nascimento até seis meses após o parto. Na outra, foram coletadas apenas 2 amostras de 

cada nutriz, na primeira semana e no sexto mês após o parto. Apesar de não ter sido 

identificada nenhuma associação entre a concentração de adiponectina no leite e o 

comprimento dessas crianças, por meio da análise por regressão, o grupo observou que 

o conteúdo do hormônio no leite seria capaz de interferir nos índices “peso para idade” 

e “peso para altura”, reduzindo-os, até o sexto mês de vida, sem diferença significativa 

entre as coortes. Após esse período, uma das coortes permaneceu sendo acompanhada 

por dois anos. Assim, o grupo pôde observar que, no segundo ano, o ganho de massa 

corporal foi maior entre as crianças que haviam recebido leite materno com maiores 

teores de adiponectina nos primeiros seis meses de vida (WOO et al., 2012). Esses 

achados, aparentemente contraditórios, poderiam ser explicados, segundo os autores, em 

razão da correlação positiva entre o IMC materno e o teor de adiponectina do leite, 

também verificada no estudo. As crianças cujas mães apresentam IMC elevado teriam 

tendência ao maior ganho de massa corporal (FRANCIS et al., 2007; WOO et al., 

2012). Entretanto, no período de lactação, essas crianças consumiriam leite com 

concentrações mais elevadas de adiponectina (MARTIN et al., 2006; WOO et al., 

2009), impedindo que o acúmulo excessivo de massa corporal seja iniciado 

precocemente (QIAO et al., 2012; WOO  et al., 2012). Posteriormente, com a 

introdução de outros alimentos e a redução do aleitamento materno, a quantidade de 

adiponectina recebida não seria suficiente para impedir a aceleração do ganho de massa 

corporal. 

Na presente investigação, não encontramos nenhuma correlação entre o 

conteúdo de adiponectina do leite produzido pelas nutrizes e os parâmetros 

antropométricos de seus respectivos lactentes. É possível que o reduzido número de 

nutrizes/lactentes participantes do nosso estudo, que efetivamente integraram as análises 

relativas ao hormônio, bem como o curto prazo de acompanhamento, constituam fatores 

que limitaram nossa capacidade de detectar associações similares às referidas por outros 

autores.  

Nossos resultados referentes às análises por regressão linear indicaram 

inexistência de relação causal entre o conteúdo de grelina total, leptina e adiponectina 

do leite e as variáveis antropométricas dos lactentes estudados. 

Weyermann e cols (2007) identificaram maiores concentrações de leptina no 

leite produzido por nutrizes que amamentavam lactentes do sexo feminino. Entretanto, 
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quando testamos a existência de correlação entre o conteúdo desse hormônio no leite e o 

sexo do lactente, não identificamos resultados significativos.  Corroborando nossos 

achados, Bronsky e cols (2011), ao avaliarem 72 amostras de leite, coletadas no dia do 

parto bem como no 1
o
, 3

o
, 6

o
 e 12

o
meses subsequentes, não encontraram associação 

entre o sexo da criança e o conteúdo de leptina da secreção láctea. Similarmente, 

Schuster e cols (2011), também descreveram ausência de associação significativa entre 

o teor desse hormônio e gênero, após a sua dosagem em 23 amostras de leite, obtidas no 

2
o
, 3

o
, 4

o
 e 6

o
 meses após o parto.  Nas publicações de Weyermann e cols (2007) e 

Bronsky e cols, os autores citaram, ainda, não ter sido identificada associação 

significativa entre a adiponectina presente no leite e o sexo do lactente. Do mesmo 

modo, em nosso estudo, também não identificamos essa associação. Entretanto, 

verificamos maior concentração de grelina no leite produzido por nutrizes que 

amamentavam lactentes do sexo feminino. Não encontramos publicações que tenham 

comparado o teor de grelina no leite produzido por mães de meninas e meninos. Em 

nossa busca na literatura, encontramos resultados indicativos de inexistência de 

diferenças associadas ao sexo na concentração de grelina no plasma do neonato 

(KITAMURA et al., 2003; NG et al., 2005) e de crianças de zero a quatro meses de vida 

(SAVINO et al., 2005b) bem como no sangue do cordão umbilical de neonatos nascidos 

com peso adequado para idade gestacional (KITAMURA et al., 2003; ONAL et al., 

2004). No entanto, no sangue extraído do cordão umbilical de crianças nascidas 

pequenas para idade gestacional, foi encontrada maior concentração de grelina entre 

neonatos do sexo feminino. Como não existem indícios de que o estrogênio exerça 

regulação sobre o conteúdo de grelina, os autores sugeriram que este resultado seria 

consequência da menor massa corporal ao nascer das crianças do sexo feminino, 

incluídas no grupo PIG (ONAL et al., 2004).  

Quando procedemos às análises buscando testar possíveis associações entre os 

teores de cada um dos três hormônios investigados, presentes no leite materno maduro, 

e os parâmetros antropométricos das nutrizes (estatura, massa corporal e IMC), 

encontramos correlações positivas e significativas exclusivamente entre o teor de leptina 

da secreção láctea e a massa corporal e IMC da nutriz. Adicionalmente, o teste de 

regressão linear indicou que o IMC da nutriz constitui fator preditor significativo e 

positivo do teor de leptina presente no leite materno. Publicações anteriores também 

identificaram correlações entre esses parâmetros (HOUSEKNECHT et al., 1997; 

UYSAL et al., 2002; MIRALLES et al.,2006; SCHUSTER et al., 2011;FIELDS; 
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DEMERATH, 2012). A esse respeito tem sido sugerida a existência de uma possível 

relação entre o conteúdo de leptina no leite e a adiposidade materna (UYSAL et al., 

2002). Como consequência dessa relação, lactentes alimentados com leite proveniente 

de nutrizes que apresentam excesso de massa corporal estariam expostos a maiores 

quantidades de leptina, hormônio que atua na redução do acúmulo de reservas lipídicas, 

reduzindo a chance destas crianças desenvolverem excesso de massa adiposa. Assim, o 

conteúdo de leptina presente no leite materno seria um meio pelo qual a composição 

corporal materna pode influenciar o estado nutricional do lactente (SAVINO; 

LIGUORI, 2008).  

Aydin e cols (2006) identificaram fraca associação positiva entre o teor de 

grelina acilada na secreção láctea e o IMC da nutriz. De outro modo, Dundar e cols 

(2010) encontraram associação negativa entre tais parâmetros. Entretanto, conforme 

ressaltado, não encontramos correlação entre as concentrações de grelina total das 

amostras de leite analisadas em nosso estudo e o IMC materno. Não identificamos 

razões metabólicas plausíveis capazes de justificar a associação exclusiva da forma 

acilada do hormônio no leite com a citada variável antropométrica materna, 

adicionalmente, há referência de que o conteúdo de grelina acilada e grelina não acilada 

correlaciona-se positivamente ao de grelina total (YOKOTA et al., 2005). 

Também já foi descrita correlação positiva entre o conteúdo de adiponectina do 

leite e o IMC materno (MARTIN et al., 2006; NEWBURG et al., 2010).De acordo com 

Newburg e cols (2010), enquanto o teor de adiponectina do plasma da nutriz encontra-se 

negativamente associado ao seu IMC, o conteúdo do hormônio no leite associa-se 

positivamente a este índice. O caráter positivo dessa associação poderia ser explicado 

pela relação entre a adiponectina, a prolactina e a obesidade. A prolactina, hormônio 

envolvido no desenvolvimento mamário em nutrizes, reduz a produção de adiponectina. 

Em mulheres obesas, a secreção de prolactina é reduzida, pemitindo maior produção de 

adiponectina. Este poderia ser um mecanismo compensatório para limitar o acréscimo 

de tecido adiposo nas crianças cujas mães têm excessiva massa corporal. Contudo, em 

nosso estudo, também não evidenciamos correlações significativas entre o conteúdo de 

adiponectina do leite e as variáveis antropométricas maternas estudadas. 
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8 CONCLUSÕES 

A ampla variação no conteúdo de grelina, leptina e adiponectina, das amostras 

de leite maduro analisadas, corroborando resultados de outros estudos, sugere a 

existência de importante variabilidade interindividual na produção/secreção desses 

hormônios, que, no presente estudo, não pôde ser atribuída ao tempo de lactação. É 

possível que determinantes fisiológicos/ metabólicos de outras naturezas, passíveis de 

influenciar a produção e a liberação desses peptídeos na secreção láctea justifiquem 

tamanha amplitude de resultados. A padronização dos procedimentos metodológicos 

adotados, tanto por ocasião da coleta de amostras de leite, quanto durante as suas 

análises, também parece constituir condição fundamental capaz de minimizar diferenças 

nos resultados relativos à quantificação desses hormônios. Constatamos inexistência de 

associações significativas entre o conteúdo de grelina total, leptina e adiponectina do 

leite materno maduro e os parâmetros antropométricos do lactente em aleitamento 

exclusivo, contrariando resultados de alguns outros estudos. É possível supor que a 

adoção do modelo transversal para a captação das nutrizes/ lactentes e obtenção das 

amostras de leite, pode ter comprometido a identificação dos prováveis efeitos 

atribuídos a esses hormônios sobre processos envolvidos na modulação da composição 

corporal de lactentes, que devem ser percebidos em mais longo prazo. Assim, a 

atribuição de ações específicas, moduladoras do estado nutricional antropométrico dos 

lactentes, relacionadas a cada um dos três hormônios estudados, permanece exigindo 

investigação. De outro modo, o modelo empregado permitiu reconhecer que o IMC 

materno é capaz de influenciar o teor de leptina na secreção láctea, sugerindo a 

existência de uma possível relação entre o conteúdo desse hormônio no leite e a 

adiposidade materna. 
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9 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 O tamanho amostral do estudo pode ter limitado o poder de detecção de possíveis 

associações entre as variáveis estudadas, por meio dos tratamentos estatísticos 

aplicados. Aspecto especialmente relevante no que diz respeito aos testes de 

correlação entre o conteúdo dos hormônios no leite e a idade dos lactentes; 

 O caráter transversal do estudo, que impossibilitou a análise de associações de 

médio e longo prazos. A maior parte das investigações de desenho transversal, 

diferentemente daquelas que incluíram acompanhamento longitudinal, também 

falhou em demonstrar algum tipo de associação, quando os parâmetros 

antropométricos são avaliados por ocasião da coleta das amostras de leite;  

 Considerando que somente a isoforma ativa da grelina é capaz de atuar na 

regulação do GH, hormônio intimamente relacionado ao crescimento e ganho de 

massa corporal de crianças, a quantificação específica desta isoforma 

proporcionaria maior acurácia na identificação de evidências associadas à relação 

entre o conteúdo de grelina no leite e os parâmetros antropométricos do lactente;  

 Questões relacionadas aos procedimentos e técnicas analíticas adotadas são 

passíveis de dificultar ou comprometer comparações entre diferentes estudos, em 

razão da possibilidade de gerar grande variabilidade de resultados, por vezes não 

consensuais. A este respeito destacamos o fato de que, no presente estudo, não 

foi possível garantir que o leite coletado sempre tenha correspondido ao leite 

anterior. 
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Anexo 1 

 

 

 

 

Protocolo de Pesquisa- Nutriz:  

Nome: ________________________________________     Filho(a): ___________________ 

Data de Nascimento: ___ / ___ / ___ Ocupação: __________ Estado civil: _________________ 

Endereço: 

_____________________________________________________________________________ 

Naturalidade:  _______________Telefone: _______________  Cel: ___________________ 

Raça: ____________________                                      Nº de filhos:  ______________ 

Anos de estudo ou escolaridade:___________________   Renda familiar total:____________ 

Peso Pré-gestacional: ______________       Tipo de parto: ____________________________ 

Tempo de gestação: _________       Ganho de peso durante a gestação: ____________________ 

Intercorrências durante a gestação:  ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Fumante?  ______________________              Cigarros/dia:  ________________________ 

Uso de suplementos durante a gestação: 

___________________________________________________________________________ 

Motivo da recusa em participar da pesquisa: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Informações Antropométricas: 

Medida Valores 

Peso (kg)  

Estatura (m)  

IMC  

  

 

 

 

 

 

 “TEORES DE GRELINA, LEPTINA E ADIPONECTINA 

NO LEITE HUMANO E SUA RELAÇÃO COM 

PARÂMETROS ANTROPOMÉTRICOS MATERNOS E 

DE LACTENTES EM ALEITAMENTO MATERNO 

EXCLUSIVO.” 

UFRJ 

INSTITUTO DE 

NUTRIÇÃO 

JOSUÉ DE 

CASTRO 



 

 

Anexo 2 

 

 

 

 

 

Protocolo de Pesquisa- Lactente 
 

Nome: ___________________________________ REGISTRO: _____________ 

Sexo: ________ Data de nascimento: _____ / _____ / ______    Idade: _____________ 

Índice de Apgar quinto min.: ________________ 

Peso ao nascer: _________________  Comprimento ao nascer: _________________   

Classificação do peso ao nascer: _______________             PC nascer: ____________   
 

Intercorrências: 
 

Data: ____ / ____ /____ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Alimentação no dia da coleta de dados: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Dados Antropométricos: 
 

Dados   

Peso (g)   

Comprimento  (cm)   

A/I   

P/I   

P/A   

IMC   

PC (cm)   

Ganho ponderal   

 

 

 

 

 

 

UFRJ 

INSTITUTO DE 

NUTRIÇÃO 

JOSUÉ DE 

CASTRO 

 “TEORES DE GRELINA, LEPTINA E ADIPONECTINA 

NO LEITE HUMANO E SUA RELAÇÃO COM 

PARÂMETROS ANTROPOMÉTRICOS MATERNOS E 

DE LACTENTES EM ALEITAMENTO MATERNO 

EXCLUSIVO.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

PESQUISA: 

 

“TEORES DE GRELINA, LEPTINA E ADIPONECTINA NO LEITE 

HUMANO E SUA RELAÇÃO COM PARÂMETROS 

ANTROPOMÉTRICOS MATERNOS E DE LACTENTES EM 

ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO”. 

 

ESTE DOCUMENTO LHE DARÁ INFORMAÇÕES E PEDIRÁ O SEU CONSENTIMENTO PARA 

PARTICIPAR DE UMA PESQUISA QUE ESTÁ SENDO DESENVOLVIDA PELO INSTITUTO DE 

NUTRIÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO E O INSTITUTO DE 

PUERICULTURA E PEDIATRIA MARTAGÃO GESTEIRA. 

 

Prezada nutriz, 

 

Você está sendo convidada a participar voluntariamente de uma pesquisa, que busca 

compreender melhor a importância do aleitamento materno para a saúde do indivíduo. 

Nossa intenção é estudar a relação existente entre alguns tipos de gorduras que estão 

presentes no seu leite e  no seu sangue,  e uma substância (a prostaciclina) presente no 

sangue do seu bebê. Além disso, também pretendemos avaliar a quantidade existente, 

no seu leite e no sangue do seu bebê, de dois hormônios, chamados grelina e obestatina. 

Todas essas substâncias podem estar envolvidas com um maior ganho de peso dos 

bebês durante o período de aleitamento materno exclusivo. Os resultados desta pesquisa 

contribuirão para um maior entendimento do desenvolvimento da obesidade na infância. 

Por favor, leia atentamente as informações contidas abaixo antes de assinar esse 

termo de consentimento: 

 

1. O presente estudo será realizado pela nutricionista Lívia Belcastro de Almeida 

além de estagiários previamente orientados e treinados; 

 

2. Sua participação é voluntária e está garantida a liberdade da retirada do 

consentimento e de deixar de participar do estudo, a qualquer momento, sem 

nenhuma penalidade. 

 

3. A pesquisa será conduzida por meio de questionários abordando questões sobre 

idade, paridade, condições sócio-econômicas, história da gestação, história 

alimentar e número de mamadas no dia da coleta do leite; 

 

4. Será também coletada uma pequena amostra do seu sangue (4 mL) e do sangue 

do seu bebê (também 4 mL) e ainda, amostras do seu leite materno (20 mL)  
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colhidos em um mesmo dia, após jejum de no mínimo 03 horas, sendo o leite 

obtido do seio mais cheio. 

  

5. Esclarecemos que o risco decorrente de sua participação no estudo é o mesmo de 

procedimentos rotineiros de coleta de sangue e para evitá-lo, seu sangue e o do 

bebê serão coletados por técnico especializado que utilizará material descartável;  

 

6. Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. 

Também não há compensação financeira relacionada à sua participação;  

 

7. Sua identidade não será revelada e qualquer informação obtida nesta 

investigação será confidencial e só será revelada com a sua permissão. Os dados 

individuais obtidos nesta pesquisa serão fornecidos somente para a pessoa que 

participou do estudo. Os dados científicos resultantes poderão ser apresentados 

em congressos e publicados em revistas científicas, sem a identificação dos 

participantes; 

 

8. A recusa em participar da pesquisa não trará penalidade ou constrangimento ao 

atendimento recebido na Instituição;  

 

9. As pesquisadoras se comprometem a cumprir com rigor as normas para 

pesquisas com seres humanos explicitadas na Resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde; 

 

10. Você poderá esclarecer dúvidas com os pesquisadores sobre o estudo e sempre 

que desejar poderá entrar em contato com as coordenadoras da pesquisa, que 

podem ser encontradas no seguinte endereço: Av. Brigadeiro Trompowsky, 
s/n - Ilha do Fundão - Rio de Janeiro/RJ, telefone: 25626146. 

 

 

Declaro que fui suficientemente esclarecida a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim. Ficaram claros quais são os propósitos do estudo, assim como o 

fato de que não haverá nenhum desconforto, nem riscos. Portanto, concordo 

espontaneamente em participar como voluntária desta pesquisa. 

 

 

Declaro que recebi cópia do presente Termo de Consentimento. 

 

Rio de Janeiro, _____ de ________________________de 20 _____. 

 

 

________________________________________  _________________ 

                 Assinatura da nutriz voluntária                                 N
o
 de Identidade 

 

 

 

______________________________________________________________                           

Assinatura do Pesquisador – N
o
 de Identidade 

 

 



 

 

 

 


