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PARTE I. INTRODUÇÃO       
 

Secção Um.  
- Inflamação e neutrófilos 
 
A inflamação é uma resposta do organismo a uma série de estímulos nocivos tais como 

lesões tecidulares causadas por infecção ou agressão física. É um processo complexo que 

envolve a participação de várias células e moléculas e que pode apresentar diferentes 

intensidades e durações. Embora o processo inflamatório seja normalmente localizado e 

protector, reduzindo de intensidade após a eliminação do agente causal, existem distúrbios, que 

incluem situações de inflamação prolongada ou aguda, que podem comprometer a integridade 

física e levar ao desenvolvimento de doenças, como a aterosclerose.  

A inflamação pode desempenhar um papel importante tanto na saúde como na doença. 

Em resposta a uma lesão, observa-se uma reacção inflamatória, com aumento do fluxo 

sanguíneo na área de lesão, deslocação quimiotáctica de células inflamatórias, nomeadamente 

de neutrófilos e monócitos, segundo gradientes de concentração de diferentes compostos 

resultantes da activação de células endoteliais e de células do local de lesão. Algumas das 

citoquinas e interleuquinas libertadas pelas células inflamatórias, nomeadamente a 

interleuquina-6 (IL-6), induzem a síntese hepática de proteínas de fase aguda, como a proteína 

C reactiva (PCR) (Papanicolaou et al.1998). 

Dada a complexidade da resposta inflamatória, este capítulo irá apenas descrever alguns 

aspectos relacionados com neutrófilos e activação neutrofílica, objectos de estudo deste 

projecto de inflamação e obesidade. 

 

1. Neutrófilos  

                                                                                       

Os neutrófilos que perfazem mais de 90% dos                                              

granulócitos circulantes, são células  que medem  

10 a 20 µm de diâmetro, possuem um núcleo  

multilobulado característico e apresentam                               

                                                                                                  Fig. 1 – Granulócito neutrófilo  
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(à microscopia óptica) dois tipos de granulação, granulação específica (neutrófila) e granulação                                                              

inespecífica (azurófila). Têm um tempo médio de vida curto, circulam durante algumas horas, 

passando depois para os tecidos (Roitt et al.1990).                                                        

Os neutrófilos têm um papel crucial como primeira linha de defesa em processos infecciosos e 

inflamatórios. A resposta inflamatória mediada por neutrófilos envolve a adesão destes ao 

endotélio vascular, transmigração por diapedese, migração quimiotáctica até ao local da 

inflamação, onde participam na eliminação de elementos estranhos através de fagocitose, 

activação metabólica com produção de espécies reactivas de oxigénio e de substâncias 

microbicidas, e ainda através de desgranulação endocítica e exocítica (Faurschou et al. 2003). 

 

1.1 Granulações dos neutrófilos 

 

As granulações dos neutrófilos são formadas sequencialmente durante a diferenciação 

mielóide. Os grânulos primários são sintetizados na fase de pró-promielócito e as granulações 

secundárias na fase de mielócito (Bainton et al.1966). Os grânulos primários são também 

designados por grânulos peroxidase-positivos, devido ao seu elevado conteúdo de 

mieloperoxidase (MPO), e por grânulos azurófilos, devido à sua afinidade para o azur de 

metileno. Para além destas granulações apresenta ainda grânulos ricos em gelatinase, 

designados por grânulos terciários, e vesículas secretoras (Faurschou et al.2003).  

Os grânulos azurófilos distinguem-se, ainda, dos grânulos específicos pelo seu conteúdo, 

tamanho e densidade (à microscopia electrónica). Ambos são produzidos no complexo de 

Golgi, mas formam-se em diversos estadios de maturação, como se referiu. Os grânulos 

azurófilos são maiores e mais densos que os grânulos específicos, que são mais pequenos e 

menos densos. Nos neutrófilos maduros apenas 10 a 20% das granulações são primárias, 

sendo 80 a 90% granulações específicas (Bainton et al.1966). 

Os grânulos azurófilos são ricos em mieloperoxidase, fosfatase ácida, β-galactosidase, β-

glucoronidase, serinoproteases, elastase e colagenase; os grânulos específicos são ricos em 

fosfatase alcalina, lisozima, aminopeptidase e lactoferrina (Jesaitis et al.1990). 

    Os grânulos terciários são ricos em gelatinase e lisozima, importantes na degradação da 

matriz extra-celular e de receptores de membrana, durante o processo de transmigração de 

neutrófilos (Sengelov et al.1995). 

As vesículas endocíticas ou secretoras são ricas em fosfatase alcalina e em receptores 

associados à membrana [(β2-integrinas CD-11b/CD-18, receptor1 do complemento (CR1), 
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receptores do formilmetionil-leucil-fenilalanina (fMLP), receptor/LPS, CD14)], importantes na 

fase inicial da resposta inflamatória mediada por neutrófilos. As vesículas secretoras são 

mobilizadas como resposta a vários estímulos inflamatórios (Sengelov et al.1993). A 

mobilização das vesículas secretoras é acompanhada pela perda da L-selectina da superfície 

do neutrófilo. As alterações na superfície induzidas pela incorporação das vesículas secretoras 

permite que os neutrófilos estabeleçam um contacto firme com o endotélio vascular activado in 

vivo (Kang et al. 2001). 

 

1.2 Elastase e Mieloperoxidase como marcadores inflamat órios  

 

A elastase e a MPO desempenham papéis fisiológicos importantes mas podem estar também 

envolvidas em mecanismos fisiopatológicos associados a certas doenças, nomeadamente as 

que envolvem inflamação e activação neutrofílica. Nesse sentido, a avaliação dos níveis 

plasmáticos destas duas substâncias é utilizada com frequência como um marcador indirecto de 

activação dos neutrófilos in vivo. 

 

        1.2.1 Mieloperoxidase 

 

 A síntese de MPO ocorre durante a diferenciação mielóide na medula óssea. Esta enzima é 

encontrada predominantemente em neutrófilos, monócitos e alguns subtipos de macrófagos 

teciduais. Representa cerca de 5% do conteúdo proteico total de um neutrófilo e cerca de 1% 

no monócito (Roman et al. 2008). É uma hemeproteína catiónica, e a principal constituinte dos 

grânulos azurófilos dos neutrófilos. É libertada imediatamente após activação dos neutrófilos, 

contribuindo para a defesa do organismo. Está geralmente associada com morte bacteriana e 

lesão oxidativa tecidular. 

 Apesar da sua actividade catalítica como sinalizadora da molécula de adesão CD11b/CD18 

ela evita a apoptose, funcionando como um sinal de sobrevivência para os neutrófilos, e 

contribuindo para o prolongamento da inflamação (Kebir et al. 2008). Estudos recentes 

evidenciaram que os níveis plasmáticos de MPO aumentavam em doentes com doença 

vascular inflamatória aguda e que a ligação de neutrófilos a fibronectina revestida por MPO 

amplificava a desgranulação dos polimorfonucleares (PMN). O mesmo estudo revelou que a 

ligação de MPO às integrinas CD11b/CD18 estimula a sinalização que induz activação dos 

PMN através de um mecanismo independente da actividade catalítica da MPO. Estas 
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propriedades “tipo citoquina” trazem uma dimensão adicional às acções pró-inflamatórias da 

MPO na doença vascular (Lau et al. 2005).  

A MPO é uma enzima que parece desempenhar um papel central na inflamação, na Doença 

Cardiovascular (DCV). Ao reagir com H2O2, a MPO forma radicais livres e substâncias 

oxidantes, que podem provocar lesões oxidativas nos tecidos, e exercer um efeito pleiotrópico 

na vasculatura com potencial impacto no desenvolvimento de aterosclerose (Nicholls, Hazen, 

2005).  

   

  Fig. 2- Potenciais mecanismos de acção da mieloperoxidase, na aterogénese (adaptada de       

Roman et al. 2008). 

A MPO é capaz de promover a oxidação de lipoproteínas; a MPO tem a capacidade de oxidar 

o aminoácido tirosina da apolipoproteína B-100, usando H2O2 e ião Cl- para gerar 3-

clorotirosina. Pode também nitratar a tirosina mediante oxidação de nitrito (NO2
-), gerando 3-

nitrotirosina. Além de marcadores da actividade da MPO, a 3-clorotirosina e 3-nitrotirosina têm 

importância clínica por promoverem lesão oxidativa que pode contribuir para o desenvolvimento 

de aterosclerose (Heinecke,1999).  
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O sistema MPO-H2O2-NO2
-
 é usado preferencialmente por monócitos para converter a LDL 

(lipopoteína de baixa densidade) numa forma aterogénica, com maior afinidade para o receptor 

CD36, o principal receptor dos macrófagos para a LDL oxidada, directamente envolvido na 

formação de células espumosas (Podrez et al. 2000). 

A oxidação da HDL (lipoproteína de elevada densidade) pela MPO representa um processo 

de conversão duma lipoproteína protectora numa forma disfuncional (Shao et al. 2006). Apesar 

da HDL ser anti-inflamatória, as HDL isoladas de indivíduos hipercolesterolemicos promovem 

inflamação “in vitro”. O mecanismo responsável por este processo é ainda pouco claro, mas 

estudos recentes sugerem que o aparecimento de HDL disfuncional se deve aos produtos 

resultantes da actividade da MPO, com o HOCl e o NO, nas células do endotélio vascular. 

O processo de remoção do excesso de colesterol pelos macrófagos necessita que haja 

interacção entre a apolipoproteína A-1(apo A-1) e ATP-Binding Cassette-Sub family A (ABCA-

1). Esta última, medeia o transporte de fosfolípidos e de colesterol das células para 

lipoproteínas pobres em colesterol (Shao et al. 2006). A oxidação da apo A-1, o principal 

constituinte proteico das HDL, por acção da MPO inviabiliza a sua capacidade para promover o 

efluxo do colesterol através da ABCA-1, transformando, deste modo, a HDL numa lipoproteína 

disfuncional (Heinecke, 1999, Nicholls et al  2005).      

 

 

 1.2.2 Elastase 

 

A elastase dos neutrófilos é uma das várias enzimas 

contidas nos grânulos azurófilos dos neutrófilos, diferindo da 

elastase pancreática na especificidade para substratos 

sintéticos e na sensibilidade inibidora.                  

                                                                                                      Fig 3 – Elastase neutrofílica 

 

Fisiologicamente, está envolvida na degradação de material estranho proveniente da 

fagocitose (desgranulação endocítica). Sendo uma protease pode causar lesões tecidulares 

(desgranulação exocítica).  

 A elastase é inibida pela α1-antitripsina (AAT) que se liga irreversivelmente ao local activo da 

elastase. 

Algumas das enzimas provenientes dos leucócitos, nomeadamente a elastase, exercem um 

efeito fibrinolítico, promovendo a degradação directa da fibrina ou, por modulação indirecta, 
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promovendo a degradação parcial de zimogénios e inibidores da coagulação. A elastase 

neutrofílica estimula a fibrinólise, via degradação da fibrina, com impacto no sistema plasmina-

plasminogénio (Wohner, 2008).  

Foi recentemente descrito que a elastase modula a expressão de citoquinas ao nível das 

superfícies endotelial e epitelial, e que, portanto, a elastase poderá ser um dos principais 

factores envolvidos no desenvolvimento de várias doenças inflamatórias crónicas, embora seja 

difícil concluir se os níveis plasmáticos aumentados de elastase são a causa ou a consequência 

do processo inflamatório (Brinkmann et al. 2004).  
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 Secção Dois.  

  - Obesidade 
 

2 . Introdução  

 
A prevalência de excesso de peso e obesidade tem vindo a aumentar na União Europeia, 

nomeadamente em Portugal, afectando cada vez mais crianças e adolescentes (www.min-

saúde.pt). De facto, a obesidade apresenta-se actualmente como um dos mais sérios 

problemas de Saúde Pública. 

 Em muitos países europeus, a prevalência de excesso de peso e obesidade triplicou desde 

1980. Cerca de 20% da população europeia é obesa. A situação é particularmente preocupante 

nas crianças e nos estratos sócio-económicos mais desfavorecidos (www.min-saúde.pt).  

 Em Portugal, a obesidade encontra-se actualmente numa das posições mais desfavoráveis 

no cenário Europeu. É um dos países com maior prevalência de obesidade infantil; 30% das 

crianças apresentam sobrepeso e mais de 10% são obesas. Mais de metade da população 

adulta tem excesso de peso. Portugal apresenta ainda uma das mais elevadas taxas de 

sedentarismo da União Europeia (www.min-saúde.pt). Na origem desta situação parecem estar 

padrões negativos de comportamento alimentar, com consumos crescentes de alimentos de 

elevado valor calórico, como açúcares, gorduras e sal, e com consumos decrescentes de 

cereais completos e de hortofrutículas. Observam-se também níveis mais reduzidos de 

actividade física. 

O sobrepeso e a obesidade associam-se a doenças crónico-degenerativas, reduzindo a 

produtividade laboral, afectando a qualidade de vida e reduzindo a esperança média de vida. 

 Na Europa, a obesidade está associada a um milhão de mortes anuais (Deckelbaum et al. 

2001). A obesidade, particularmente a abdominal, é um factor de risco de diabetes mellitus tipo 

2, hipertensão e DCV. Dado o considerável aumento de obesidade na infância e adolescência, 

nas últimas décadas, o diagnóstico e intervenção precoce na redução de sobrepeso e 

obesidade são importantes para reduzir o risco de desenvolvimento de doenças relacionadas 

com obesidade na vida adulta. Outras complicações associadas à obesidade infantil incluem 

problemas ortopédicos, tais como a doença de Blount’s, infecções fúngicas cutâneas, 

esteatose, pseudotumores cerebrais, problemas psicológicos e de comportamento.  
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Os problemas psicológicos associados à obesidade infantil incluem auto-estima diminuída, 

afastamento dos seus familiares mais próximos, depressão, ansiedade e sentimentos de 

rejeição crónica (Deckelbaum et al. 2001). Mais ainda, a obesidade é a causa mais comum de 

desenvolvimento acelerado nas crianças, estando associada nas raparigas a uma puberdade e 

menarca precoce. A puberdade ocorre cada vez mais cedo nas raparigas, parecendo haver 

uma relação directa entre esse facto e o aumento de peso. 

A identificação precoce de situações de sobrepeso/obesidade, de comportamentos 

nutricionais menos saudáveis e de sedentarismo em crianças e adolescentes, são importantes 

para o combate da morbilidade por DCV (Després et al. 2008). A actividade física programada 

pode reduzir alguns dos factores de risco de DCV e melhorar a saúde psicossocial, mas por si 

só, pode não eliminar o sobrepeso/obesidade e os riscos inerentes a este. Deve considerar-se  

a associação do aumento da actividade física, de uma melhoria dos hábitos alimentares, e do 

estilo de vida, como o melhor meio de combate aos factores de risco de DCV por redução de 

sobrepeso/obesidade (Akbartabartoori et al. 2008). 

 

3 . Tipos de obesidade  
 

O tecido adiposo acumula-se essencialmente em dois locais: no espaço intra-abdominal, que 

compreende a gordura visceral, e no espaço subcutâneo, com uma distribuição mais ou menos 

uniforme por todo o corpo. Nos indivíduos do sexo masculino, a gordura acumula-se mais no 

segmento superior do corpo, quer no espaço intra-abdominal, quer no espaço subcutâneo 

(distribuição tipo maçã), enquanto que nos indivíduos do sexo feminino a acumulação é 

predominantemente subcutânea, na área das coxas (distribuição tipo pêra) embora também 

ocorra deposição de gordura abdominal. A deposição de gordura visceral nas crianças está 

muito dependente da idade, sendo predominantemente subcutânea; apesar disso, nas 

raparigas adolescentes a frequência de gordura intra-abdominal é duas a três vezes maior nas 

raparigas obesas do que nas não obesas (Caprio et al. 1996).  

A obesidade como factor de risco de DCV é heterogénea no que se refere à sua etiologia e às 

complicações metabólicas. Os conhecimentos científicos mais recentes apontam para que seja 

prestada especial atenção à obesidade abdominal. Na realidade, a acumulação de tecido 

adiposo visceral está na origem de alterações diabetogénicas e aterogénicas. 
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 É já reconhecida a importância da obesidade abdominal no desenvolvimento de DCV, de 

diabetes mellitus tipo 2 e da síndrome metabólica. Vários estudos sugerem que a acumulação 

de tecido adiposo visceral se associa a um estado inflamatório crónico de baixa intensidade 

(Warnberg et al. 2008). 

O excesso de gordura subcutânea parece não constituir um risco acrescido para a saúde, 

podendo ter até algum efeito protector contra os efeitos adversos da gordura visceral (Slyper, 

1998).  

 

 

4. Parâmetros clinicos que definem Obesidade 

 
Na prática clínica, existem vários parâmetros que podem ser usados na caracterização da 

obesidade. Este capítulo irá descrever alguns desses parâmetros mais importantes, fazendo 

considerações pontuais à caracterização da obesidade infantil. 

 

 4.1. Índice de Massa Corporal 

 

O índice de massa corporal (IMC) tem sido largamente utilizado como o mais útil e apropriado 

parâmetro para definir sobrepeso e obesidade em adultos.  

 

       O IMC obtém-se dividindo o peso do indivíduo pelo valor da sua altura ao quadrado: 

 

IMC= Peso (Kg) / Altura 
2 (m) 

 

O valor de IMC é fácil de obter e é presentemente o parâmetro mais usado no “screening” de 

obesidade no adulto. Para definir obesidade ou sobrepeso no adulto, segundo o valor de IMC, 

adoptaram-se como valores de cut-off 25 Kg /m2 para sobrepeso e 30 Kg /m2 para obesidade 

(Cole et al. 2007). 
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O IMC, tem no entanto limitações por não medir a distribuição da gordura corporal, nem 

considerar a idade, sexo e especificidades étnicas de um indivíduo (Kiess et al. 2001). Refira-se 

que o IMC varia substancialmente nas crianças e adolescentes com a idade. À nascença, o 

valor médio é inferior a 13 Kg/m2, aumenta para cerca de 17 Kg/m2 no 1º ano de vida, diminui 

para 15,5 Kg/m2 até aos 6 anos e volta a aumentar para 21 Kg/m2, até aos 20 anos. 

 A utilização do IMC, por si só, falha na identificação de um grande número de crianças 

obesas (Power et al. 1997). Por isso, em crianças e adolescentes, o IMC deve ter em 

consideração o sexo e a idade, ajustando-o para o crescimento do indivíduo (IMC Z-Score). 

   O uso de IMC Z-Score permite ajustar o IMC em função da idade, altura e sexo, tornando-o 

um melhor indicador do peso das crianças em crescimento. Nem o IMC, nem o IMC Z-Score, 

identificam o tipo de gordura corporal. Numa criança com IMC acima do percentil 85 e com um 

porte atlético, um IMC elevado para a idade pode ser devido não a gordura mas a massa 

muscular. Neste caso, contudo, deve fazer-se uma avaliação da criança, porque há alguma 

probabilidade de o valor de IMC estar associado a complicações de sobrepeso (US Preventive 

Task Force, 2005). 

 Os percentis baseados no IMC Z-Score para idade, adoptados para identificar crianças com 

baixo peso ou sobrepeso, são os seguintes: 

 

      Baixo peso                                     <  5 percentil 

      Risco de baixo peso                       entre 5 e 15 percentil  

      Provável peso ideal,                       entre 15 e 85 percentil 

      Com risco de sobrepeso                 entre  percentil 85 a <  percentil 95 

      Sobrepeso                                       >  percentil 95  

 

Crianças inseridas no grupo entre 85 e 95 de percentil estão no limite de risco, sendo o 

objectivo imediato manter ou reduzir o seu peso. Se uma criança apresentar um percentil 

superior a 95, considera-se ter sobrepeso. Se apresentar complicações secundárias, como 

hipertensão, dislipidémia e resistência à insulina, como consequência do sobrepeso, a primeira 

atitude a tomar é, pelo menos, manter o peso adoptando comportamentos de vida saudável, 

como intensificar a prática de exercício físico, comer mais vegetais e frutos, evitar bebidas 

gaseificadas, doces e excesso de sal (Hebebrand, 2009).  

 O IMC é uma medida de excesso de peso, enquanto que o índice de adiposidade, expresso 

em percentagem de gordura corporal, é um indicador moderadamente sensível mas muito 

específico de excesso de adiposidade entre crianças (Freedman et al. 2005).  
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4.2 Perímetro abdominal 

 

O perímetro abdominal é frequentemente usado como indicador de obesidade abdominal 

(Sone et al. 2008). Indivíduos com perímetro ou circunferência abdominal (medida do maior 

perímetro entre a última costela e a crista ilíaca) elevado, apresentam aumento do tecido 

adiposo visceral, intimamente ligado a DCV e à síndrome metabólica (Revista ABESO Edição 

nº3). 

A medida do perímetro abdominal, constitui um método simples e rápido para diagnosticar a 

presença de gordura intra-abdominal em excesso, dado que os dois se correlacionam 

intimamente entre si. A presença de um perímetro abdominal superior a 102 cm no homem e a 

88 cm na mulher é importante no diagnóstico de síndrome metabólica e de risco elevado de 

DCV (Carrageta, 2006). 

 

4.3 Razão cintura-altura 

 

A razão cintura-altura (Waist To Height Ratio, WTHR) é um parâmetro de fácil avaliação, 

preciso e com elevada aplicabilidade no “screening“ de crianças com excesso de peso e 

obesas. O WTHR considera não só a altura, como também a adiposidade abdominal, e é 

menos influenciado pela idade (Weili et al. 2007). Porque o IMC é uma medida de excesso de 

peso, mais do que de excesso de gordura, é importante avaliar também o WTHR que permitirá 

identificar crianças com IMC elevado e com excesso de tecido adiposo. 

 

O WTHR calcula-se dividindo o perímetro abdominal pela altura do indivíduo: 

 

WTHR= Perímetro abdominal (cm) / Altura (cm) 

 

Há estudos que mostram que, para ambos os sexos, o WTHR tem valores próximos de 

identificação de excesso de peso, mas na obesidade os valores para rapazes são mais altos do 

que para raparigas. Os limites que definem obesidade são 0,485 para rapazes e 0,475 para 

raparigas e o que define excesso de peso é o valor de cerca de 0,44, para ambos os sexos. 
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Os valores médios de WTHR nas crianças, aumentaram significativamente nestes últimos 10-

20 anos, mostrando que a gordura central aumentou dramaticamente. Um valor elevado de 

WTHR é um melhor indicador de morbilidade infantil do que um valor elevado de IMC, o que 

sugere que se adopte o seu uso como medida adicional ou alternativa ao IMC, quer para 

adultos, quer para crianças (McCarthy e Ashwell. 2006).  

 

 

4.4 Relação anca/cintura 

 

     Nos adultos a relação anca/cintura tem sido a medida mais extensivamente usada para 

medir a gordura abdominal. Hoje é mais usado o perímetro da cintura (medido pela maior 

circunferência acima do trocanter) e perímetro abdominal, apresentando estes dois parâmetros 

melhor correlação com gordura abdominal, como têm confirmado os estudos por tomografia 

computorizada (Pouliot et al. 1994 e Treuth et al. 1995). 

Em crianças, esta correlação entre razão anca/cintura e gordura visceral não se verifica, 

apesar de permitir avaliar a distribuição relativa entre gordura abdominal e subcutânea. Nestas, 

só métodos radiológicos como ressonância magnética e tomografia computorizada do abdómen 

permitem fazer a avaliação correcta da gordura visceral (Slyper, 1998).  

O IMC, o perímetro abdominal e relação anca/cintura têm conjuntamente um papel importante 

na identificação de indivíduos com sobrepeso ou obesidade. Isoladamente têm um valor relativo 

(Gill et al. 2003). 

A determinação de índices para avaliar correctamente a ocorrência de distúrbios metabólicos 

associados à obesidade, baseia-se no uso não só de medidas antropométricas mas também de 

tomografia computorizada. Estudos recentes mostraram haver um melhor critério preditivo de 

DCV e resistência à insulina quando os índices foram calculados através de tomografia 

computorizada (Piernas et al. 2008 ). 

 

5 . O Tecido adiposo como órgão endócrino 

 

Devido ao problema de saúde pública levantado pela obesidade, vários estudos sobre o 

adipócito têm sido publicados, que, em conjunto, conduzem a uma melhor compreensão das 

alterações metabólicas associadas à obesidade. O conceito de adipócito, como célula funcional 
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endócrina, não está ainda totalmente esclarecido (Vasquez et al. 2008). Contudo, sabe-se que 

a participação activa do tecido adiposo na regulação geral da homeostasia se faz por meio de 

adipocitoquinas que secreta e que são factores que modulam a função fisiológica de outros 

órgãos e tecidos. Das adipocitoquinas destacam-se o factor de necrose tumoral-α (TNF-α), a 

adiponectina, IL-6, a resistina e a leptina. Algumas adipocitoquinas têm acção no endotélio 

vascular e no metabolismo da glicose e dos lípidos (Brasil et al. 2007). 
Na obesidade humana e em modelos animais de obesidade, ocorre uma hiperexpressão de 

TNF-α a nível do tecido adiposo, secundário a um aumento na sua síntese e a uma 

estabilização da citoquina no adipócito, com aumento do seu tempo médio de vida. O valor de 

receptores solúveis de TNF-α tem sido correlacionado com o IMC e com o perímetro abdominal, 

tendo sido referido que o seu valor duas vezes mais elevado em obesos do que em não obesos 

(Heno, 2007). O TNF-α é produzido em maior quantidade pelo tecido adiposo visceral do que 

pelo tecido adiposo subcutâneo e tem um papel importante na regulação do metabolismo do 

tecido adiposo, assim como na sua distribuição; está também relacionado com resistência à 

insulina (Wisse, 2004).  

A IL-6 é outra citoquina associada com resistência à insulina, por inibir a adipogénese e a 

secreção de adiponectina. É secretada pelo tecido adiposo em condições não inflamatórias; o 

tecido adiposo visceral produz três vezes mais IL-6 do que o tecido adiposo subcutâneo. 

Concentrações plasmáticas elevadas de IL-6 são preditivas de desenvolvimento de diabetes 

mellitus tipo 2 e DCV (Kershaw, 2004).  

Estudos em humanos sugerem que a concentração de IL-6 aumenta no período pós-prandial, 

paralelamente aos níveis de glicose e de insulina, sugerindo que a IL-6 possa modular o 

metabolismo da glicose ao nível do tecido adiposo, no período pós-prandial. Existe uma relação 

directa entre os níveis de IL-6 circulantes e os de IMC, que é constante no sexo masculino e 

que no sexo feminino aparece na pós-menopausa sem reposição hormonal, já que os 

estrogénios inibem a secreção de IL-6 (Heno, 2007).  

A descoberta recente da leptina, parece estabelecer uma relação entre aumento de peso e 

início da puberdade e menarca (Slyper, 1998). Trata-se de uma hormona produzida pelo 

adipócito, em proporção directa com a extensão do tecido adiposo e com o estado nutricional.   

Embora inicialmente esta hormona fosse vista como uma hormona “anti-obesidade”, o seu 

papel primário é transmitir mensagens ao cérebro, relativamente às reservas de gordura 

corporal e energética (Kershaw, 2004). A concentração sérica de leptina está fortemente 

relacionada com o peso.  



Activação Leucocitária em Crianças  e Adolescentes Obesas 

Mestrado em Análises Clínicas 14

A leptina sérica aumenta na puberdade precoce, nas raparigas, apesar dos níveis diminuírem 

nos rapazes; nestes os níveis de leptina, aumentam só na fase de puberdade média (Clayton et 

al. 1997). Nas raparigas, os níveis de leptina permanecem constantes durante a puberdade 

média, mas aumentam na puberdade tardia (Mantzoros et al. 1997). 

A adiponectina, a mais abundante adipocitoquina secretada pelos adipócitos, parece estar 

relacionada com o aumento da oxidação dos ácidos gordos, aumento de actividade da lípase 

lipoproteínica e aumento da sensibilidade à insulina, o que sugere que baixos níveis de 

adiponectina sejam acompanhados de dislipidemia (Pilz et al. 2005). Estudos recentes 

demonstram haver uma relação entre leptina e adiponectina; as concentrações séricas de 

adiponectina são significativamente mais baixas em crianças obesas, quando comparadas com 

crianças não obesas, contrastando com as concentrações de leptina que se revelaram 

superiores em crianças obesas quando comparadas com crianças não obesas. A leptina e a 

adiponectina têm uma relação inversa com o IMC, o que sugere que as concentrações de 

adiponectina são reguladas de modo diferente na obesidade infantil. O aumento dos níveis de 

leptina contrastam com a diminuição dos níveis de adiponectina, o que revela que a relação 

leptina/adiponectina poderá eventualmente ser um bom marcador na avaliação da morbilidade 

associada à obesidade infantil (Diamond et al. 2004). 

 

6. Complicações associadas com obesidade 

 
A morbilidade e mortalidade cardiovascular na obesidade estão associadas a factores de risco 

clássicos, nomeadamente, dislipidémia, hipertensão e distúrbios no metabolismo glucídico. 

Estes factores de risco fazem parte da conhecida síndrome metabólica – uma constelação de 

factores de risco preditivos de DCV e de diabetes mellitus tipo 2. 

A obesidade no adulto está relacionada com excesso de gordura visceral, que é 

acompanhada por elevação de níveis de triglicerídeos, redução de níveis de HDL-colesterol, 

elevação de pressão arterial e/ou elevação dos níveis de glicose em jejum (Després, 2007).  

 

 

   6.1 Resistência à insulina 

 

A resistência à acção da insulina e hiperinsulinemia compensatória são as consequências 

primárias de obesidade.  
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Indivíduos com obesidade mostram um maior grau de resistência à insulina e hiperinsulinemia, 

existindo também uma relação entre tolerância à glicose, gordura visceral e relação gordura 

visceral/gordura periférica, para indivíduos obesos e não obesos. Um aumento de gordura 

visceral é característica de diabetes mellitus não insulino dependente.  

Uma tolerância diminuída à glicose pode observar-se em crianças e adolescentes obesos e 

tem particular importância em crianças com história familiar de diabetes. Como nos adultos, as 

crianças obesas exibem resistência à insulina e hiperinsulinemia pós-prandial. Em adolescentes 

do sexo feminino, a resistência à insulina está fortemente relacionada com adiposidade visceral, 

mas sem correlação com adiposidade subcutânea (Slyper, 1998). 

 Em adultos, o aumento da concentração sanguínea de proteínas de fase aguda e de 

citoquinas e a redução de adiponectina, predizem o desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 

2. Algumas evidências apontam para a associação entre inflamação de baixo grau e risco de 

diabetes mellitus tipo 2 na faixa etária pediátrica, porém, não há dados de estudos prospectivos 

(Warnberg, 2008). 

A hiperinsulinemia tem uma relação estreita com hipertensão, embora o aumento da 

actividade simpática pareça ser um dos principais mecanismos envolvidos na hipertensão do 

obeso. O aparecimento de modificações do simpático, induzidas por alimentação, parece 

preceder e desencadear alterações no sistema renina-angiotensina. Os mecanismos de 

hipertensão associada à obesidade são complexos, mas há estudos que indicam que os efeitos 

pressores da insulina, como o aumento da activação simpática e a retenção de sódio pelo rim, 

estejam exacerbados e o efeito hipotensor (vasodilatação) esteja reduzido (Heno, 2007). 

   

 6.2.Dislipidemias em crianças obesas  

 

O aumento de peso, mesmo em idade precoce, está associado a um aumento de lípidos 

sanguíneos e outros factores de risco de DCV, embora a solidez desta associação esteja 

também dependente do sexo (Tershakovec et al. 2002) 

 Alterações do IMC e de factores de risco associados com DCV foram avaliados em função da 

idade, sexo, raça e concentração de colesterol, tendo-se verificado que o IMC aumenta mais 

nas crianças particularmente nas raparigas hipercolesterolemicas. A associação entre IMC e 

risco aumentado de hipertensão e dislipidemia aumenta com a idade e em alguns casos há 

potenciação se houver hipercolesterolemia infantil e se forem raparigas (Guo et al. 1994). 
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    A importância da dislipidemia em adultos está bem estabelecida pela associação causal 

com aterogénese, reconhecida como doença vascular inflamatória crónica que determina o 

desenvolvimento das DCV. Na última década, a importância da dislipidemia estendeu-se à faixa 

pediátrica, sendo a prevalência de dislipidemias particularmente notória nas crianças obesas.  

Há várias evidências da importância da hiperlipidemia para a ocorrência de aterogénese na 

criança e adolescente (Tim et al. 2008). Estudos experimentais mostram, inicialmente, a 

infiltração de lípidos e proteoglicanos na camada íntima dos vasos e, posteriormente, a 

infiltração de macrófagos, com formação de células espumosas. Também na criança, a 

intensidade, a extensão e a prevalência de aterosclerose, parecem estar relacionadas com a 

ocorrência e a gravidade dos factores de risco cardiovasculares descritos em adultos. De facto, 

o processo aterosclerótico estará tanto mais avançado quanto mais desfavorável for o perfil 

lipídico e maior o número de outros factores de risco cardiovascular associados (Pilz et al. 

2005). As crianças e adolescentes obesos apresentam, na vida adulta, maiores espessuras da 

camada média e íntima das artérias, sugerindo que a dislipidemia isolada é importante na 

velocidade de instalação de aterosclerose (Li et al. 2003).   

 

6.3 Inflamação 

 

O tecido adiposo nos indivíduos obesos está infiltrado com macrófagos, os quais podem ser 

uma fonte de citoquinas pró-inflamatórias (Chang et al. 2002). Por outro lado, sabe-se que os 

adipócitos do tecido adiposo produzem uma variedade de citoquinas inflamatórias e que a 

obesidade está associada a um aumento de vários peptídeos inflamatórios. O TNF-α, uma 

citoquina produzida pelo adipócito, estimula a produção de endotelina-1 e de angiotensinogénio 

(Kahaleb e Fan, 1997) e tem um papel importante no desenvolvimento de resistência à insulina.  

A produção de IL-6 pelo tecido adiposo aumenta com a obesidade, podendo induzir a síntese 

hepática de proteína-C reactiva e promover o desenvolvimento de complicações 

cardiovasculares. A adiponectina contraria os efeitos pró-inflamatórios do TNF-α na parede 

arterial e, provavelmente, exerce um efeito protector contra o desenvolvimento de aterosclerose 

(Bastard et al.  2006) 

  A inflamação, ainda que de baixo grau, está normalmente associada com resistência à 

insulina e obesidade visceral, sugerindo que a inflamação possa ser um factor através do qual a 

obesidade conduz à resistência à insulina. A inflamação associada ao tecido adiposo pode ter 

um contributo crucial no desenvolvimento de processos patológicos, que caracterizam a 

síndrome metabólica e da qual poderá resultar diabetes e aterosclerose (Wisse, 2004). 
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Devido aos efeitos adversos da inflamação sistémica nos adultos, a inflamação observada nas 

crianças obesas pode ser um factor de risco adicional para DCV, no futuro. Apesar de situações 

de inflamação de baixo grau em crianças obesas poderem explicar o risco aumentado de DCV  

e diabetes mellitus tipo 2 na vida adulta, este facto ainda não é perfeitamente claro, sendo 

necessários estudos mais aprofundados na determinação da relevância do processo 

inflamatório subclínico  no risco de diabetes mellitus, em pacientes jovens. A possibilidade de 

instalação precoce de diabetes e DCV deve ser considerada na abordagem do excesso de 

peso em crianças e adolescentes (Herder et al. 2007). 

 

6.4 Neutrófilos e obesidade 

 

A obesidade nos adultos parece estar relacionada com leucocitose. Alguns estudos 

(Herishanu et al. 2006) evidenciam uma relação entre aumento do número de leucócitos de 

causa inexplicável, sendo o único factor comum, o facto de os indivíduos estudados serem 

obesos. Este achado é, ainda, fortalecido pelo facto de após perda de peso, se observar uma 

normalização da contagem de leucócitos (Herishanu et al. 2006).  

A leucocitose que ocorre durante infecções e doenças inflamatórias, é um factor preditivo de 

DCV, morbilidade e mortalidade (Brown et al. 2001). Haim e colaboradores (2004), encontraram 

uma relação positiva entre leucocitose, hipertensão, concentração sérica de triglicerídeos, 

glicemia em jejum e obesidade. Inversamente, verificaram que havia uma relação negativa 

entre leucocitose e níveis de HDL-colesterol, o que vem confirmar poder haver uma relação 

entre aumento do número de leucócitos e a presença de um conjunto extra de factores de risco 

de DCV associados à obesidade (Haim et al. 2004). 

Em doentes obesos, tratados com pravastatina, não se verificou uma diminuição no número 

de glóbulos brancos, o que sugere que uma elevação no número de glóbulos brancos possa ser 

um marcador de risco aumentado de DCV, relacionado com inflamação, mas que este não é útil 

na monitorização da eficácia do tratamento (Stewart et al. 2004).  

Uma vez que elevadas contagens de glóbulos brancos têm uma relação positiva com 

aumento de factores de risco de DCV, é plausível que esse facto possa elevar o risco de 

aterogénese. Julga-se que são os granulócitos e monócitos, que estão essencialmente 

envolvidos na patogénese da aterosclerose (Fuster e Lewis, 1994). Neutrófilos activados 

também reflectem actividade inflamatória da aterosclerose (Ernest et al. 1987). 
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Como nos adultos, também em crianças o excesso de peso parece estar associado a 

dislipidemia, resistência à insulina e a aumento do número glóbulos brancos (Frerichs et al. 

1978). Contudo, os estudos realizados em idade pediátrica são muito escassos para poder 

avaliar correctamente a associação entre leucocitose e obesidade. Mais ainda, não existem 

estudos que tenham avaliado a contribuição da activação neutrofílica no processo inflamatório 

associado à obesidade.   
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PARTE II. PROJECTO DE INVESTIGAÇÃO 

  

Objectivos 

 
A obesidade infantil é hoje um problema de saúde pública pelas proporções que está a tomar 

e pelas sequelas que traz no plano físico, psicológico e emocional. 

Nas crianças/adultos, a obesidade, como factor de risco de DCV, pode ter consequências 

nefastas imediatas ou a longo prazo, quando atingirem a idade adulta.  

Estima-se que 31,5% das crianças portuguesas, dos 7 aos 9 anos, têm excesso de peso e 

destas, 11,5%, são mesmo obesas (Padez et al. 2005). Nestes grupos as lesões 

ateroscleróticas não estão instaladas, mas os factores de risco existem. Estas crianças são já 

na sua maioria hipertensas, hipercolesterolemicas, diabéticas ou pré-diabéticas, tendo algumas 

delas associados problemas cardiorespiratórios. 

Sabe-se que a obesidade  tem origem em hábitos alimentares incorrectos e num estilo de vida 

muito sedentário. Alimentos, como bebidas açucaradas, refrigerantes, batatas fritas salgadas, 

guloseimas, bolachas e outros “snacks”, fazem habitualmente parte da “superalimentação” das 

crianças obesas. Esta é extremamente calórica, mas pobre em nutrientes essenciais, o que 

contribui para o aumento de peso da criança.  

Mais importante que tratar é prevenir. Para tentar prevenir esta “epidemia”, segundo a OMS, 

devemos procurar indicadores doseáveis, que permitam prever situações mais complicadas na 

idade adulta. Segundo a OMS, a obesidade é uma doença em que o excesso de gordura 

corporal acumulada pode atingir graus capazes de afectar a saúde. 

    A obesidade tem sido descrita como um estado inflamatório de baixa intensidade, sendo 

este um assunto de particular importância sob o ponto de vista clínico. Na verdade, a 

associação entre obesidade, DCV e diabetes mellitus tipo 2, tem sido objecto de vários estudos, 

tendo sido apontado a reacção inflamatória como factor comum entre essas doenças.   

    O objectivo deste estudo foi o de avaliar a relação entre obesidade e marcadores 

inflamatórios relacionados com leucócitos (contagem total e diferencial de glóbulos brancos e 

avaliação dos marcadores de activação neutrofílica elastase e MPO), através da realização de 

um estudo transversal, e procurar encontrar uma relação favorável entre redução de IMC Z-

Score e diminuição das variáveis inflamatórias estudadas, mediante a realização de um estudo 

longitudinal.  
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  Material e Métodos 
 

1 - Amostragem e Protocolo Experimental 

 1-1 População estudada 

Os participantes neste estudo foram crianças e adolescentes com sobrepeso ou obesidade e 

um grupo de crianças controlo. 

Os doentes com sobrepeso ou obesidade foram acompanhados nas consultas de Pediatria, 

do Hospital de Crianças Maria Pia e do Hospital de S. João, do Porto. As crianças 

seleccionadas para o grupo controlo eram provenientes do Hospital Maria Pia. Este estudo foi 

previamente aprovado pela Comissão de Ética de ambos os hospitais envolvidos. 

Aos pais dos participantes foi explicado o teor do estudo, para o qual foi obtido consentimento. 

Estas crianças foram encaminhadas para obtenção de dados antropométricos, medidas de 

peso e altura para cálculo do IMC; foi recolhido sangue para a realização do hemograma e 

avaliação dos níveis plasmáticos de elastase e de MPO.  

Do hemograma, foram feitas contagens de leucócitos totais e contagens diferenciais dos 

vários elementos: granulócitos neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos.  

Uma vez que o IMC não apresenta distribuição normal, na avaliação de sobrepeso/obesidade 

dos participantes usou-se o Z-Score para IMC (IMC Z-Score). Aceitou-se como obesidade um 

valor de IMC acima de percentil 95 para idade e sexo, de acordo com CDC (Center for Disease 

Control and Prevention 2000). 

No estudo transversal, efectuou-se não só a comparação das diferentes variáveis entre 

crianças/adolescentes obesos e controlos, mas também o estudo das variáveis em função do 

grau de obesidade. Para esse efeito definiram-se três grupos com diferentes graus de 

obesidade: IMC Z-Score < 2, IMC Z-Score entre 2 e 2,5 e IMC Z-Score> 2,5. 

Todos os participantes do estudo transversal foram motivados para mudar o seu estilo de 

vida; destes apenas 47 foram seleccionados para o estudo longitudinal. Após o período de 

aproximadamente um ano, durante o qual as crianças foram aconselhadas a implementar 

hábitos de vida saudáveis (que incluem a instituição de uma dieta não restritiva e a prática de 

exercício físico), realizou-se nova colheita de sangue para avaliação dos mesmos parâmetros 

hematológicos e avaliação clínica. Em 11 participantes observou-se uma redução substancial 

do IMC Z-Score (valor de cut-off de 0,3) e em 36  não se observou essa redução. 
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   Foram excluídas do estudo crianças/adolescentes com doenças crónicas (cardíacas, renais, 

reumatológicas ou endócrinas) ou que estavam medicadas, particularmente com anti-

inflamatórios orais. Os fumadores e os portadores de processos infecciosos e/ou inflamatórios 

(despistados por avaliação sérica de proteína-C reactiva) foram de igual forma eliminados. No 

grupo controlo, para além da utilização destes critérios de exclusão, foram também excluídas as 

crianças que apresentavam obesidade ou sobrepeso.             

 

1.2 - Colheita de sangue 

 

As colheitas das amostras de sangue foram feitas a todos os participantes por punção 

venosa. Usou-se um tubo de hemograma com anticoagulante K3EDTA (sal tripotássico 

etilenodiaminotetraacético). 

As colheitas foram efectuadas após um jejum mínimo de 12 horas e as amostras foram 

processadas no período de 2-3 horas após a realização das colheitas. 

O hemograma foi realizado num contador automático de células (ABX Micros 60-OT) e a 

contagem diferencial de células foi efectuada em esfregaços sanguíneos corados pela técnica 

de Wright. 

As amostras de plasma, para determinação da elastase e MPO foram obtidas por 

centrifugação do sangue total, durante 10 minutos e a 3500 r.p.m. Prepararam-se alíquotas, 

que foram congeladas a – 80º C até serem realizados os doseamentos dos produtos de 

activação neutrofílica. 

 

a) - ELASTASE 

 

 A  determinação da concentração plasmática de elastase neutrofílica foi efectuada usando o 

Kit comercial “human PMN elastase ELISA”, fornecido pela Bender MedSystems. 

Usaram-se microplacas, cujos poços estavam revestidos com um anticorpo policlonal anti-

elastase dos PMN. A elastase presente na amostra (plasma) liga-se aos anticorpos adsorvidos 

na placa. Após incubação é adicionado um conjugado policlonal, anticorpo anti-α1PI marcado 

com peroxidase, que se vai ligar ao complexo elastase neutrofílica capturado pelo primeiro 

anticorpo. Após uma segunda incubação, o complexo anti-α1PI (anti α1-inibidor da proteinase) 

conjugado com peroxidase não ligado é removido por um processo de lavagem; adicionado-se 
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de seguida um substrato reactivo, composto por tetrametilbenzidina, formando-se  um composto 

corado cuja intensidade de cor é proporcional à quantidade de elastase presente na amostra. 

A reacção é bloqueada pela adição de ácido hidroclórico 2M (solução stop) e a absorvência  

medida  a 620 nm. É feita uma curva padrão com soluções padrão, sendo a concentração de 

elastase na amostra determinada por comparação com esses padrões. Todas as amostras bem 

como as soluções padrão, foram processadas em duplicado. O valor de referência para o 

método utilizado é de 35 ng/ml, com um limite mínimo de detecção de 1,98 ng/ml e um 

coeficiente de variação interensaio de 5,6%. 

 

 

   

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Activação Leucocitária em Crianças  e Adolescentes Obesas 

Mestrado em Análises Clínicas 23

 b) - Mieloperoxidase 

 

A determinação da concentração plasmática de MPO foi feita com o Kit comercial MPO ELISA 

do laboratório Mercodia. 

Este Kit usa o método “sandwich”, no qual dois anticorpos monoclonais são dirigidos contra 

determinantes antigénicos separados, da molécula de MPO. 

Durante a incubação, a MPO da amostra reage com os anticorpos anti-MPO adsorvidos nos 

poços da placa de microtitulação. 

Após lavagem são adicionados à placa anticorpos anti-MPO conjugados com uma peroxidase. 

Após uma segunda lavagem, o conjugado é detectado pela reacção com 3,3’,5,5’-

tetrametilbenzidina (TMB) sendo a reacção parada pela adição de solução stop (ácido sulfúrico 

0,5M) e as densidades ópticas lidas a 450 nm. 

No mesmo ensaio foram utilizados seis calibradores, com concentrações compreendidas 

entre 0 e 300µg/l; para traçar uma curva de calibração. Todas as amostras e padrões foram  

processados em duplicado. O limite de detecção do Kit é ≤ 3µg/l. 

 

2- Análise Estatística 

 

A análise estatística aplicada a cada um dos estudos realizados usou o Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS, versão 10.0) para Windows.  

- Usou-se o método de análise Kolmogorov-Smirnov para resultados com distribuição normal. 

Os resultados com distribuição normal (DN), apresentados como média e desvio padrão para 

variáveis contínuas, foram comparados usando testes paramétricos. Os resultados que não 

apresentaram distribuição normal (DNN), apresentados como mediana [(intervalo interquartil 

(IQR)] para variáveis contínuas, foram comparados usando testes não paramétricos.  

- Foram considerados estatisticamente significativos valores de p <0,05. 
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2.1 Estudo transversal  

 

       

Controlos versus Obesos 

Ambos os grupos foram comparados usando o Teste t-Student não emparelhado (para 

variáveis contínuas DN), ou teste Mann-Whitney U (para variáveis contínuas DNN). 

A distribuição dos indivíduos no que diz respeito a outras variáveis (apresentadas como 

proporções) foi analisada usando o teste de chi-quadrado ( χ 2) ou teste exacto de Fisher. 

 

Severidade da Obesidade  
As comparações entre grupos foram avaliadas pelo método ANOVA (Huynh-Feldt 

adjustment), suplementadas pelo Turkey’s honestley significant difference (HSD) post hoc test. 

Para variáveis contínuas DNN, usou-se o mesmo teste após transformação logarítmica das 

variáveis. 

   

  

 2.2 Estudo longitudinal  
Para o estudo longitudinal usou-se um teste t-Student emparelhado para comparação entre 

resultados obtidos nas duas colheitas, tendo estes sido apresentados como média e desvio 

padrão, com transformação logarítmica, quando necessário. 
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  3 – RESULTADOS 

 

3.1 Estudo transversal 

  

No grupo de obesidade foram incluídas 65 crianças/adolescentes com 11,2 ± 2,4 anos de 

idade e que tinham de IMC 29,3± 4,6 Kg/m2 (Tabela 1). 

O grupo controlo foi constituído por 14 crianças/adolescentes com 11,4 ± 3,7 anos de idade e 

com um IMC de 18,4 ± 2,7 Kg/m2.          
         
 

 

            Tabela 1 – Características clínicas  dos participantes no estudo transversal    

   

 

 

 

 

 

 

 
              Valores apresentados como média e desvio padrão 
                     

                

 

 

 

 

 

 

 

 

  Controlo(N =14)  Obesos (N = 65)             p 

              

Rapazes/Raparigas          8 / 6        33 / 32 0,772 

              

Idade (anos)    11,4 ± 3,7    11,2 ± 2,4 0,803 

              

IMC (Kg/m2)  18,43 ±  2,73    29,33 ±  4,61 < 0,001 

              

IMC Z-Score    0,165 ± 0,892  2,230 ± 0,458  < 0,001 
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Tabela 2 – Contagem total e diferencial de leucócit os e valores plasmáticos de elastase e 

MPO 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores apresentados como média ± desvio padrão ou mediana (intervalo interquartil) 

      

 

Relativamente ao estudo do hemograma (Tabela 2), verificámos que entre o grupo controlo e 

o grupo de obesos havia diferenças estatísticamente significativas na contagem diferencial e 

absoluta, apresentando o grupo de obesos  valores percentuais mais elevados de neutrófilos e 

mais baixos de linfócitos; a contagem absoluta de linfócitos apresentava também nos obesos 

um valor significativamente mais baixo. 

Quanto à elastase e à MPO (Tabela 2), observaram-se níveis plasmáticos mais elevados de 

elastase e mais baixos de MPO, embora sem significado estatístico, no grupo de obesos.  

    

 

 

                  

      p

0,516
0,019

0,583
0,690

0,030
0,905

0,413

0,391

0,878

0,045

0,627

0,386
0,888

0,979

0,576

 Neutrófilos      (x109/l)

     Eosinófilos  ( % )
     Basófilos     ( % )
     Linfócitos    ( % )
     Monócitos   ( % )

Controlo  (N=14)  Obesos (N=65)

     Leucócitos   (x 109/ l)
     Neutrófilos   ( % )

  7,0 ±  1,4
53,5 ±  8,3

 Log Elastase/Neutrófilo (pg/cel)
  MPO (µg/l )

 Eosinófilos     (x109/l)

 Basófilos        (x109/l)

 Linfócitos       (x109/l)

 Monócitos      (x109/l)
  Elastase (ng/ml)

 2,99 ±   0,65

 0,40 ±   0,12

 Log MPO/Neutrófilo (pg/ cel)

    7,3 ±  1,5
  47,5 ±  9,2
    4,7 ±  4,8
    0,5 ±  0,3
 41,8 ±  9,0
   5,5 ±  1,3

    3,49 ±   1,14

   0,38 ±  0,48

  0,04 ±   0,03

 3,9  ±   2,1
 0,6  ±   0,4

2,53 ±  0,78

 0,38 ± 0,13

36,5 ±  8,0
 5,5 ±  1,5

 3,77 ±  1,15

 0,27 ±  0,14

0,04 ±  0,03

 35,9 ( 30,0 - 54,2 )
 1,02 ( 0,76 - 1,39)

32,5 (22,7 - 45,0)

 81,0 (67,0 - 132,5)
 2,26 ( 1,66 - 4,32)

92,0 (72,5 - 109,5)
0,95 ( 0,82 - 1,22)

2,56 (2,16 - 3,19)
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             -Estudo transversal de acordo com a severidade da  obesidade –  

    

 

 Tabela 3 – Características clínicas do grupo de ob esos, de acordo com o IMC Z-Score 

 

      

 Z-Score < 2   Z-Score 2 - 2,5   Z-Score > 2,5     pa        pb    pc 

    (N= 17)       (N=36)      (N=12)         

Idade (anos)    11,9 ± 2,3  11,2 ± 1,8   10,1 ± 3,5 0,498 0,094 0,348 

         

IMC (Kg/m2)  25,4 ± 2,4    29,8 ± 3,6   33,5 ± 5,5 <0,00

1 

<0,00

1 

<0,011 

           

IMC Z-Score 1,728± 0,259  2,279 ± 0,143 2,793 ± 0,562 <0,00

1 

<0,00

1 

<0,00

1 

Valores apresentados como média ± desvio padrão;  

(a: Z-Score< 2 versus 2-2,5;b: Z-Score < 2 versus > 2,5; c: Z-Score 2-2,5 versus > 2,5)   

                                            

Os três subgrupos de obesos definidos pelo valor de IMC Z-Score (Tabela 3) apresentavam 

idades semelhantes. Como esperado, os valores de IMC e IMC Z-Score aumentam com a 

severidade da obesidade. 
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Tabela 4 – Estudo da severidade da obesidade e sua relação com os vários parâmetros 
                   avaliados   
 
 

Valores são apresentados como média ± desvio padrão ou como mediana (intervalo interquartil)   

 (a:Z-Score < 2 versus 2-2,5; b:Z-Score < 2 versus > 2,5 ; c:Z-Score 2-2,5 versus > 2,5) 

 

    Nos três subgrupos de obesidade crescente (Tabela 4) não se observaram diferenças 

estatisticamente significativas, embora se tenha verificado uma tendência para o aumento do 

valor da percentagem dos linfócitos e monócitos e do valor absoluto de neutrófilos, de linfócitos 

e de monócitos.  

Nos valores de elastase e de MPO não se observaram diferenças significativas; no entanto, é 

de destacar que o grupo de obesidade mais elevada, apresenta as concentrações mais altas 

destes produtos de activação neutrofílica. 

 

 

 

 

 

     Z-Score < 2  Z-Score 2–2,5  Z-Score >2,5       pa
     pb     pc 

        ( N= 17)       ( N=36 )       ( N=12 )       
     

Leucócitos   (x109/ l)     6,8 ± 1,3       6,9 ± 1,4      7,6 ± 2,5 0 ,964 0,361  0,387 
Neutrófilos (%)   53,9 ± 8,9     53,8 ± 7,6    52,2 ± 9,9 0,997 0,850  0,848 
Eosinófilos (%)     3,8 ± 1,9       4,2 ± 2,3      3,4 ± 1,7 0,764 0,877  0,475 
Basófilos    (%)     0,6 ± 0,5       0,5 ± 0,3      0,5 ± 0,4 0,682 0,437  0,789 
Linfócitos   (%)   36,2 ± 8,7     36,1 ± 7,1    37,9 ± 9,9 1,000 0,829  0,780 
Monócitos  (%)     5,5 ± 1,7       5,4 ± 1,4      6,0 ± 1,5 0,969 0,590  0,387 
Neutrófilos (x109/l)   3,65 ± 0,99     3,74 ± 1,02    4,05 ± 1,68 0,970 0,637  0,692 

Eosinófilos (x109/l)   0,26 ± 0,14     0,28 ± 0,16    0,23 ± 0,08 0,815 0,870  0,512 

Basófilos    (x109/l)   0,05 ± 0,04     0,04 ± 0,02    0,03 ± 0,03 0,660 0,526  0,890 

Linfócitos   (x109/l)   2,43 ± 0,63     2,47 ± 0,63    2,85 ±1,17 0,986 0,329  0,305 

Monócitos  (X109/l)   0,37 ± 0,16     0,36 ± 0,11    0,44 ± 0,14 0,964 0,356  0,181 
Log. MPO  (µg/l)   4,60 ± 0,63     4,49 ± 0,46    4,61 ± 0,44   0,741   0,998  0,762 

Log. Elastase    (ng/ml)   3,65 ± 0,40     3,58 ± 0,39    3,87 ± 0,61 0,893 0,370  0,138 
Log Mielo/ Neut (pg/cel.)   3,34 ± 0,64     3,21 ± 0,56    3,33 ± 0,66 0,755   0,999  0,843 
Log Elas/ Neut.  (fg/cel.)   2,39 ± 0,54     2,31 ± 0,41      2,56 ± 0,54   0,854   0,591  0,260 
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3.2 Estudo longitudinal 

 

   

 Os participantes neste estudo foram crianças e adolescentes, num total de 47, com idades 

entre os 9 e os 11 anos de idade, sendo 23 (48,9%) do sexo masculino e 24 (51,1%) do sexo 

feminino. Foram efectuadas duas colheitas, com espaços de aproximadamente um ano, sendo 

que na primeira avaliação (T0) se aconselhou aos participantes uma mudança no seu estilo de 

vida. Os resultados do estudo analítico, após um ano (T1), foram analisados em função da 

redução de IMC Z-Score, conseguida pelos participantes obesos. Foram definidos dois grupos, 

um que apresentava uma redução ≤ 0,3 e outro uma redução > 0,3 no valor de IMC Z-Score. 

Verificámos que 36 pertenciam ao primeiro grupo e 11 ao segundo (Tabela 5).  

As crianças que mais reduziram o peso, foram também as que apresentaram uma maior 

redução de IMC Z-Score, de forma estatisticamente significativa. 

 

        

         Tabela 5 – Características clínicas dos participant es no estudo longitudinal 

                                                (T0– Início ; T1–Após um ano) 

 Os valores são apresentados como média ± desvio padrão;   

(p*- Grupo sem redução de IMC Z-Score versus grupo com redução de IMC Z-Score) 

 

 

 

 

                                                       Sem redução

        T0 T1 T0 T1 T0 T1

0,740

  11,3 ± 2,2  12,3 ±  2,1  10,4 ±   2,6  11,5 ± 2,6 0,264 0,314
 

 29,01±  4,71 30,46± 5,01 30,73±3,87 27,63±3,28 0,278 0,086

 2,161±0,357 2,159±0,328 2,568±0,691 2,156±0,628 0,012 0 ,762IMC-ZScore

IMC (Kg/m2)

Idades (anos)

 17 / 19 6 / 5

Grupo sem redução
 IMC Z-Score < 0,3 (N=36)

Rapazes/Raparigas

Grupo com redução                p *
IMC Z-Score >0,3 (N=11)
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Tabela 6 – Contagem de leucócitos e valores plasmát icos de elastase e MPO no grupo  

                   que apresentou uma redução de IM C Z- Score ≤ 0,3 

 

 

  
 

                    

 

       

 

    

    

 

 

    

 

       

 

              

 

 

 

Valores apresentados como média ± desvio padrão e mediana (interquartil) p*- T0 versus T1 

 

  

 A Tabela 6, apresenta as variações nos parâmetros avaliados no inicio do estudo (T0) e após 

um ano (T1) nas crianças que apresentavam uma redução de IMC Z-Score ≤ 0,3. Neste grupo, 

observou-se uma redução estatisticamente significativa no valor absoluto de leucócitos e 

linfócitos e no valor percentual de linfócitos. Para todos os outros parâmetros não se 

encontraram diferenças estatisticamente significativas. 

 

 

 

 

  IMC Z-Score ≤ 0,3 (N= 36) 
  T0 T1 p* 

     
Leucocitos               (x109/l) 6,9 ± 1,4 6,3 ± 1,9 0,041 

Neutrófilos % 55,3 ± 7,9 57,1 ±  8,2 0,301 

Eosinófilos % 3,9 ± 2,3 3,3 ± 2,3 0,074 

Basófilos % 0,5 ± 0,2 0,60 ± 0,65 0,230 

Linfócitos % 34,8 ± 7,3 34,0 ± 7,5 0,019 

Monócitos % 5,4 ± 1,4 5,0 ± 2,3 0,185 

Neutrofilos               (x109/l) 3,85 ± 0,99 3.62 ± 1,28 0,376 

Eosinófilos (x109/l) 0,27 ± 0,16 0,20 ± 0,14 0,074 

Basófilos (x109/l) 0,03 ± 0,02 0,04 ± 0,04 0,505 

Linfócitos (x109/l) 2,40 ± 0,68 2,14 ± 0,75 0,019 

Monócitos (x109/l) 0,37 ± 0,11 0,32 ± 0,19 0,185 
Elastase                  (ng/ml) 36 (30,4-56,2) 39 (33,3-51,5) 0,763 
Log Elastase/neutrófilo(pg/cel) 1,00 (0,76-1,30) 1,13 (0,95-1,67) 0,290 
MPO                        (µg/l ) 76 (64,3-108,3) 88 (61,5-107,0) 0,468 
Log MPO/neutrófilo  (pg/cel) 2,09 (1,51-2,88) 2,43 (1,66-3,53) 0,857 
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Tabela 7 – Contagem de leucócitos e valores plasmát icos de elastase e MPO no grupo 

que apresentou uma redução de IMC Z-Score ≥ 0,3 

 

        

Leucócitos            (x109/l) 
Neutrófilos %
Eosinófilos %
Basófilos %
Linfócitos %
Monócitos %

Eosinófilos      (x109/l)

Basófilos      (x109/l)

Linfócitos      (x109/l)

Monócitos      (x109/l)
Elastase                   ( ng/ml)

MPO                        ( µg/l )
MPO/neutrófilo    (pg/cel)

Neutrófilos (x109/l)

Elastase /neutrófilo  (pg/cel)                 

T0 T1 p*

  7,7 ± 2,5   5,9  ±  1,4 0,017
54,1 ± 7,7  55,7 ± 9,0 0.699
3,5  ±  1,6   2,5  ± 1,6 0,058
0,6  ±  0,4   0,4  ± 0.6   0,067
36,2 ± 6,3  35,2 ±  8,5 0,742
  5,5 ±1,0  6,0   ± 3,3 0,679

  4,17 ±1,47 3,25  ± 0,84 0.065

   0,4 ± 0,2  0,35 ±  0,23 0,209

  0,05 ± 0,04  0,02 ± 0,04 0,026

  2,80 ±1,21  2,10 ± 0,80 0,045

   0,42 ±0,15   0,35±  0,23 0,330
43,8 (35,2-57,6)   38,0 (30,0-47,0) 0,336
1,09 (0,83-1,76) 1,37 (0,85-1,85) 0,874
80,5 (74,3-89,8)    78 (58-157) 0,218
2,09(1,64-2,71) 2,14 (1,68-6,51) 0,115

IMC-Zscore ≥ 0,3 (N=11)

  
         Valores apresentados como média ± desvio padrão e mediana (interquartil)p*- T0 versus T1 

 

      

   Na Tabela7 apresentam-se os valores dos parâmetros avaliados na população que 

apresentou uma redução no IMC Z-Score ≥ 0,3. Neste grupo observou-se uma redução 

estatisticamente significativa no número de leucócitos, basófilos e linfócitos. 

Deve referir-se que, apesar deste grupo ter apresentado uma  redução significativa de IMC Z-

Score, a elastase apresenta uma ligeira redução mas sem valor estatístico significativo.   
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Tabela 8 – Modificações observadas no estudo longit udinal, de acordo com a       

redução   de IMC Z-Score  

 

  

Redução de IMC Z-Score ≤0,3 Redução de IMC Z-Score ≥0,3 

 

p   

        

∆Leucócitos  (x109/l)  -0,845     [(-1,830) - (0,228)]   -1,240    [(-2,610) - (-0,680)] 0,227 

        

∆Neutrófilos   (x109/l)  -0,285     [(-1,093) - (0,353)]   -1,000    [(-1,893) - (0,042)] 0,201 

    

∆Eosinófilos  (x109/l)  -0,066     [(-0,163) - (0,032)]   -0,089    [(-0,230) - (0,011)]  0,594 

    

∆Linfócitos    (x109/l)  -0,390    [(-0,656) - (0,283)]   -0,429    [(-0,311) - (0,867)] 0,272 

    

∆ Monócitos  (x109/l)  -0,101    [(-0,196) - (0,078)]     0,021   [(-0.244) - (0,118)] 0,839 

        

∆  Elastase   (ng/ml)   2,70      [(-11,2) - (10,9)]     -0,90    [(-14,2) - (2,70)] 0,364 

        

∆Elastase/Neutrófilo(pg/cel

)  0,133    [(-0,313) - (0,475)] 

 -0,029   [(-0,368) - (0,538)] 

0,722 

        

∆ MPO   (µg/l)   4,50     [(-42,25) - (37,50)]       -3,0    [(-17,75) - ( 67)] 0,378 

        

∆ MPO/Neutrófilo (pg/cel)  0,234    [(-1,081) - (1,33)]     0,311   [(-0,379) - (4,254)] 0,286 

Valores apresentados como mediana (intervalo interquartil)                

 

 

Na Tabela 8 apresentam-se as variações para as variáveis estudadas no estudo longitudinal, 

para os grupos definidos de acordo com o IMC Z-Score. Não se observaram diferenças entre as 

variações, com valor estatisticamente significativo.  
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4- Discussão  dos resultados 

 

 A obesidade está associada a um aumento da incidência de factores de risco de DCV. Mais 

recentemente, tem sido atribuído um papel importante à relação do processo inflamatório com a 

obesidade e, consequentemente, com o papel do tecido adiposo na expressão e libertação de 

citoquinas pró-inflamatórias, tais como a IL-6 e o TNF-α. Alguns estudos mostram haver um 

aumento das concentrações de marcadores inflamatórios em crianças obesas (Halle et al. 

2004).  

Até há pouco tempo, o tecido adiposo era visto como um armazém do excesso de calorias, 

sob a forma de triglicerídeos, prontos para serem mobilizados como ácidos gordos livres após 

privação calórica. Sabe-se hoje que o aumento de tecido adiposo se traduz em mais vasos 

sanguíneos, mais fibroblastos e, especialmente, mais macrófagos, sendo evidente que o tecido 

adiposo é uma fonte importante de interleuquinas inflamatórias; a maioria destas é, no entanto,  

libertada também por células não adiposas. Os adipócitos secretam anti-inflamatórios como a 

leptina e adiponectina, confirmando deste modo que o tecido adiposo funciona como órgão 

endócrino (Fain, 2006). 

Obesidade e inflamação são dois factores que parecem inter-relacionar-se. A resposta 

inflamatória mediada por (neutrófilos) pode ser vista como um processo multifactorial, 

envolvendo a sua adesão ao endotélio vascular e a migração para os focos inflamatórios, 

resultando deste processo a sua activação com libertação dos grânulos e do seu conteúdo. Os 

grânulos azurófilos são ricos em enzimas como a mieloperoxidase (MPO) e elastase, entre 

outras (Farchou e Borregaard, 2003). Contudo, a contribuição dos neutrófilos no processo 

inflamatório associado à obesidade, particularmente nas crianças, é ainda pouco conhecido. 

Estudos recentes (Herishau et al. 2006) demonstraram que a obesidade é a segunda maior 

causa de leucocitose, pelo que a contagem de glóbulos brancos pode representar um factor 

preditivo de risco cardiovascular. A associação de marcadores inflamatórios com factores de 

risco cardiovascular tem sido observada em grupos de doentes cada vez mais novos (Barbeau 

et al. 2002), sendo, por isso, importante identificar estes doentes. A contagem leucocitária e o 

doseamento dos seus produtos de activação podem constituir marcadores inflamatórios 

precoces. 
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O valor de neutrófilos está relacionado positivamente com adiposidade e com o IMC em 

adultos. Um estudo realizado por Kim e Park (2008) encontrou uma relação positiva entre o 

valor de neutrófilos e adiposidade abdominal, bem como um aumento de IMC, em 

adolescentes.   

No nosso estudo, quando se compara o grupo controlo com o grupo de obesos (estudo 

transversal) observa-se uma associação entre obesidade e aumento na percentagem de 

neutrófilos (Tabela 2), o que parece confirmar que a obesidade pode ser uma causa de 

neutrofilia. Verificou-se também um aumento, embora não estatisticamente significativo, quer da 

concentração de elastase plasmática, quer da concentração de elastase por neutrófilo, o que 

sugere a existência de uma relação positiva entre obesidade, inflamação, neutrofilia e 

desgranulação.  

É interessante constatar que a par dos neutrófilos, os linfócitos parecem também estar 

envolvidos neste processo, embora de modo inverso, uma vez que mostraram uma variação 

estatisticamente significativa (Tabela 2), mas no sentido negativo, ou seja, a um aumento de 

obesidade correspondeu uma diminuição na percentagem e no valor absoluto de linfócitos, 

podendo  também ser usados como indicadores do processo. Na realidade, alterações na razão 

neutrófilos/linfócitos tem sido referida como indicador de inflamação e de patogénese de 

complicações macrovasculares em indivíduos obesos (Tsai et al. 2007) 

Em relação à MPO, outro dos marcadores avaliados, não se obtiveram resultados 

concordantes com os de elastase, uma vez que o que se verificou nos obesos foi uma 

diminuição na concentração deste marcador; uma activação selectiva dos neutrófilos poderá 

justificar este facto.  

Além do estudo transversal, para avaliar a existência de uma relação entre valores de  

leucócitos e activação leucocitária na obesidade, procedeu-se à divisão do grupo dos obesos 

em três subgrupos, com idades semelhantes e com valores crescentes de IMC Z-Score, a fim 

de avaliar uma relação das modificações leucocitárias com a severidade da obesidade. Em 

relação às características clínicas destes grupos, o que se observou foi que os valores de IMC e 

IMC Z-Score aumentaram com a severidade da obesidade e que este aumento foi 

estatisticamente significativo (Tabela 3). Observou-se uma tendência para o aumento dos 

leucócitos totais e das percentagens de linfócitos e monócitos. Também o número de 

neutrófilos, linfócitos e monócitos aumentou no grupo de indivíduos mais obesos (Tabela 4). 

Apesar de não termos encontrado significância estatística, os resultados indiciam uma 

tendência, apresentando o grupo de IMC Z-Score mais elevado, o valor de modificação mais 

acentuado.  
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  Quanto aos marcadores de activação neutrofílica, só a elastase mostra uma ligeira tendência 

de aumento (Tabela 4) no grupo com IMC Z-Score mais elevado. A ausência de significância 

estatística pode dever-se ao reduzido número de crianças que integram este grupo (N=12). 

O nosso estudo confirma de algum modo o que já tem sido sugerido em alguns estudos, isto é 

que existe uma relação  entre o valor de leucócitos e o IMC e que a obesidade está associada a 

um aumento no número de leucócitos, em adolescentes (Kim e Park, 2008). 

Outro estudo revelou que os neutrófilos estão relacionados de modo positivo com adiposidade 

e elevação de IMC, em adultos. Sabe-se já que também em crianças se verifica uma elevação 

do número de leucócitos, monócitos e linfócitos associados a inflamação sistémica de baixo 

grau, que é uma das complicações da obesidade a longo termo (Zaldivar et al. 2006). 

 Em relação ao efeito de implementação de dieta não restritiva e exercício físico em crianças e 

adolescentes obesos, com o nosso estudo em que se fez uma avaliação longitudinal num grupo 

que envolveu 47 participantes, verificou-se que 11 crianças reduziram de modo efectivo o seu 

IMC Z-Score e um grupo maior (N= 36), não reduziu (Tabela 5). Nos dois grupos, ocorreu uma 

redução no valor de leucócitos e linfócitos, sendo estas variações mais acentuadas no grupo 

com redução de IMC Z-Score (Tabela 7). Observou-se ainda neste grupo uma diminuição, 

embora ligeira, na concentração de elastase (Tabela 7), não observada no grupo sem redução 

de IMC Z-Score (Tabela 6). 

Em síntese, a obesidade infantil parece estar associada a um aumento no valor de leucócitos 

totais e de neutrófilos, sugerindo que estes possam contribuir para o processo inflamatório 

associado à obesidade. Quanto aos marcadores de activação neutrofílica, o nosso estudo 

revelou uma tendência para uma associação positiva entre obesidade e aumento do nível 

plasmático de elastase. 

O trabalho apresentado sugere que é importante alargar este estudo a um grupo maior de 

crianças obesas, a fim de clarificar a importância das modificações leucocitárias como 

marcadores precoces do processo inflamatório na obesidade.  
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